ZM pārstāvji ES Padomes un Eiropas Komisijas (DG AGRI, DG ENTERPRISE, DG SANTE, DG ENVIR, MARE) darba grupās un komitejās
MP/ EK

EP

Nr.

A.4

Apakšgrupa

Darba grupa

politikas a) pilntiesīgi dalībnieki
b) vietnieki
c) eksperti
(tekstilizstrādājumi,
pakalpojumi, tērauds,
autotransports,
savstarpēja atzīšana)

Tirdzniecības
komiteja

Atbildīgā ZM kā
ministrija līdzatbild
/ iestāde
.
ĀM

ZM

Citas līdzatbild.
ministrijas/ iestādes

VAAD

Personas vārds,
uzvārds

Ieņemamais amats

Kontaktinformācija

Dace Freimane

Tirgus un tiešā atbalsta Tālr: 67027454,
departamenta Tirgus kopējās e-pasts: dace.freimane@zm.gov.lv
organizācijas nodaļas vadītāja

Evita Kozlovska

Tirgus un tiešā atbalsta Tālr: 67027375,
departamenta Tirgus kopējās e-pasts: evita.kozlovska@zm.gov.lv
organizācijas nodaļas vadītāja
vietniece

Kristīne Lifānova Valsts
augu
aizsardzības Tālr: 67027098,
dienesta direktore
e-pasts: kristine.lifanova@vaad.gov.lv
EP

A.8

Īpašā
lauksaimniecības
komiteja (SCA)

EP

A.16

Prezidentvalsts draugu
grupa (FoP)

EP

A.18

ZM

FM

Integrētā jūrlietu politika SM

ZM

IeM/VARAM/AM/ĀM

Makroreģionālās
stratēģijas

ĀM

ZM

visas ministrijas

Prezidentvalsts draugu
grupa (MFF)

ĀM

ZM

Visas ministrijas

Padomnieki/ atašeji

Visas
ministrijas
/LB

Dace Arāja

Starptautisko lietu un stratēģijas Tālr: +32(0)22383187,
analīzes departamenta ES lietu e-pasts: dace.araja@mfa.gov.lv
nodaļas nozares padomniece

Santa Jansone

Zivsaimniecības departamenta
Zivsaimniecības stratēģijas
nodaļas vadītāja vietniece

Iveta Baļčūne

Starptautisko lietu un stratēģijas Tālr: 28684105,
analīzes departamenta ES lietu e-pasts: iveta.balcune@zm.gov.lv
nodaļas direktora vietniece

Iveta Baļčūne

Starptautisko lietu un stratēģijas Tālr: 28684105,
analīzes departamenta ES lietu e-pasts: iveta.balcune@zm.gov.lv
nodaļas direktora vietniece

Dace Arāja

Starptautisko lietu un stratēģijas Tālr: +32(0)22383187,
analīzes departamenta ES lietu e-pasts: dace.araja@mfa.gov.lv
nodaļas nozares padomniece

Ģirts Stenders

Starptautisko lietu un stratēģijas Tālr: +32(0)22383142,
analīzes departamenta ES lietu e-pasts: girts.stenders@mfa.gov.lv
nodaļas nozares padomnieks

Olga Orlova

Starptautisko lietu un stratēģijas Tār: +32(0)22383145,
analīzes departamenta ES lietu e-pasts:olga.orlova@mfa.gov.lv
nodaļas nozares padomniece

Atis Rektiņš

Starptautisko lietu un stratēģijas
analīzes departamenta ES lietu
nodaļas nozares padomnieks

Ilze Lāce

Starptautisko lietu un stratēģijas
analīzes departamenta ES lietu
nodaļas atašejs

Tālr: +32(0)22383187,
e-pasts: ilze.lace@mfa.gov.lv
Tālr: 67027674,
e-pasts: aiva.zvirbule@zm.gov.lv

ZM

LM/EM/SM/IZM/VARA
M/ KM/VK

Aiva Zvirbule

Lauku attīstības atbalsta
departamenta Lauku attīstības
fondu atbalsta nodaļas
vadītājas vietniece

VARAM

ZM

ĀM/AM/IZM/VM/EM

Aiga Mitre

Lauksaimniecības departamenta Tālr: 67878703,
Lauksaimniecības
resursu e-pasts: aiga.mitre@zm.gov.lv
nodaļas vecākā referente

EM

ZM

FM/LB/VARAM

Sanita Maže

Tirgus un tiešā atbalsta Tālr: 67027425,
departamenta Pārtikas nozares e-pasts: sanita.maze@zm.gov.lv
nodaļas vecākā referente

VVC

ZM

Visas ministrijas/ LB/VK

Baiba Vecmane

Juridiskā
departamenta Tālr: 67027229,
Normatīvo
aktu
nodaļas e-pasts: baiba.vecmane@zm.gov.lv
vadītāja vietniece

ES
paplašināšanās
jautājumu un pievienošanās
sarunās iesaistīto valstu
darba grupa

ĀM

ZM

Visas ministrijas

Iveta Baļčūne

Starptautisko lietu un stratēģijas Tālr: 28684105,
analīzes departamenta direktora e-pasts: iveta.balcune@zm.gov.lv
vietniece

C.3

Jūras tiesību
darba grupa

jautājumu

SM

ZM

ĀM/TM/VARAM/AM

Santa Jansone

Zivsaimniecības departamenta Tālr: 67027533,
Zivsaimniecības
stratēģijas e-pasts: santa.jansone@zm.gov.lv
nodaļas vadītāja vietniece

C.7

Transatlantisko attiecību
jautājumu darba grupa

ĀM

ZM

Visas ministrijas

Marija Dobele

Tirgus un tiešā atbalsta
departamenta Tirgus kopējās
organizācijas nodaļas vecākā
referente
Tirgus un tiešā atbalsta
departamenta Tirgus kopējās
organizācijas nodaļas vadītāja

B.5

Strukturālo
darba grupa

EP

B.7

Kodoljautājumu
grupa

EP

B.8

Statistikas jautājumu darba
grupa

EP

B.13z Juristu
grupa

EP

B.19

EP

EP

pasākumu

darba jautājumos par
sprādzienbīstamām
vielām (mēslošanas
līdzekļi)

lingvistu

darba

Dace Freimane

EP

Tālr: +32(0)22383144,
e-pasts: atis.rektins@mfa.gov.lv

FM

EP

EP

Tālr. 67027533, e-pasts:
santa.jansone@zm.gov.lv

C.9

C.10

Austrumeiropas
un
Vidusāzijas
jautājumu
darba grupa

EBTA
grupa

jautājumu

darba

ĀM

ĀM

ZM

ZM

Visas ministrijas

Visas ministrijas

Tālr: 67027325,
e-pasts:marija.dobele@zm.gov.lv

Tālr: 67027454,
e-pasts: dace.freimanea@zm.gov.lv

Evita Kozlovska

Tirgus un tiešā atbalsta Tālr: 67027375,
departamenta Kopējās tirgus e-pasts: evita.kozlovska@zm.gov.lv
organizācijas nodaļas vadītājas
vietniece

Sintija Inne

Tirgus un tiešā atbalsta Tālr: 67027136,
departamenta Tirgus kopējās s e-pasts: sintija.inne@zm.gov.lv
organizācijas nodaļas vecākā
referente

Sintija Inne

Tirgus un tiešā atbalsta Tālr: 67027136,
departamenta Tirgus kopējās e-pasts: sintija.inne@zm.gov.lv
organizācijas nodaļas vecākā
referente

EP

EP

EP

EP

EP

EP

C.10

C.11

C.13

C.14

C.15

C.16

EBTA
grupa

jautājumu

darba

Rietumbalkānu
reģiona
jautājumu darba grupa

Tuvo Austrumu/Persijas
līča jautājumu darba grupa

Mašrikas/Magribas
jautājumu darba grupa

Āfrikas jautājumu darba
grupa

Āfrikas, Karību jūras un
Klusā
okeāna
(ĀKK)
jautājumu darba grupa

ĀM

ĀM

ĀM

ĀM

ĀM

ĀM

ZM

ZM

ZM

ZM

ZM

ZM

Visas ministrijas

Visas ministrijas

Visas ministrijas

Visas ministrijas

Visas ministrijas

Visas ministrijas

Inese Ozola

Tirgus un tiešā atbalsta Tālr: 67027019,
departamenta Tirgus kopējās e-pasts: inese.ozola@zm.gov.lv
organizācijas nodaļas vecākā
referente

Inese Ozola

Tirgus un tiešā atbalsta Tālr: 67027019,
departamenta Tirgus kopējās e-pasts: inese.ozola@zm.gov.lv
organizācijas nodaļas vecākā
referente

Marija Dobele

Tirgus un tiešā atbalsta Tālr: 67027325,
departamenta Tirgus kopējās e-pasts:marija.dobele@zm.gov.lv
organizācijas nodaļas vecākā
referente

Inese Ozola

Tirgus un tiešā atbalsta Tālr: 67027019,
departamenta Tirgus kopējās e-pasts: inese.ozola@zm.gov.lv
organizācijas nodaļas vecākā
referente

Marija Dobele

Tirgus un tiešā atbalsta Tālr: 67027325,
departamenta Tirgus kopējās e-pasts:marija.dobele@zm.gov.lv
organizācijas nodaļas vecākā
referente

Inese Ozola

Tirgus un tiešā atbalsta Tālr: 67027019,
departamenta Tirgus kopējās e-pasts: inese.ozola@zm.gov.lv
organizācijas nodaļas vecākā
referente

Marija Dobele

Tirgus un
departamenta
organizācijas
referente un
Tirgus
departamenta
organizācijas
referente

Sintija Inne

EP

EP

EP

EP

EP

EP

C.17

C.18

C.27

C.28

C.30

C.32

C.33

Āzijas
un
Okeānijas
jautājumu darba grupa

Latīņamerikas
darba grupa

Tirdzniecības
darba grupa

jautājumu

jautājumu

Vispārējās
preferenču
sistēmas jautājumu darba
grupa

Attīstības
sadarbības
jautājumu darba grupa

Humānās palīdzības un
pārtikas
palīdzības
jautājumu darba grupa

Preču
grupa

jautājumu

darba

ĀM

ĀM

ĀM

ĀM

ĀM

ĀM

ZM

ZM

ZM

ZM

ZM

ZM

ZM

VARAM

Visas ministrijas

Visas ministrijas

FM

EM/FM

Visas ministrijas

EM/VM/FM

atbalsta
kopējās
vecākā
atbalsta
kopējās
vecākā

Tālr: 67027325,
e-pasts:marija.dobele@zm.gov.lv
Tālr: 67027136,
e-pasts: sintija.inne@zm.gov.lv

Inese Ozola

Tirgus un tiešā atbalsta Tālr: 67027019,
departamenta Tirgus kopējās e-pasts: inese.ozola@zm.gov.lv
organizācijas nodaļas vecākā
referente

Sintija Inne

Tirgus un
departamenta
organizācijas
referente
Tirgus un
departamenta
organizācijas
referente

Inese Ozola

EP

tiešā
Tirgus
nodaļas
tiešā
Tirgus
nodaļas

tiešā atbalsta Tālr: 67027136,
Tirgus kopējās e-pasts: sintija.inne@zm.gov.lv
nodaļas vecākā
tiešā atbalsta Tālr: 67027019,
Tirgus kopējās e-pasts: inese.ozola@zm.gov.lv
nodaļas vecākā

Marija Dobele

Tirgus un tiešā atbalsta Tālr: 67027325,
departamenta Tirgus kopējās e-pasts:marija.dobele@zm.gov.lv
organizācijas nodaļas vecākā
referente

Sintija Inne

Tirgus un
departamenta
organizācijas
referente
Tirgus un
departamenta
organizācijas
referente

Inga Orlova

tiešā atbalsta Tālr: 67027136,
Tirgus kopējās e-pasts: sintija.inne@zm.gov.lv
nodaļas vecākā
tiešā atbalsta Tālr: 67027376,
Tirgus kopējās e-pasts: inga.orlova@zm.gov.lv
nodaļas vecākā

Evita Kozlovska

Tirgus un tiešā atbalsta Tālr: 67027375,
departamenta Tirgus kopējās e-pasts: evita.kozlovska@zm.gov.lv
organizācijas nodaļas vadītājas
vietniece

Dace Freimane

Tirgus un tiešā atbalsta Tālr: 67027454,
departamenta Tirgus kopējās e-pasts: dace.freimane@zm.gov.lv
organizācijas nodaļas vadītāja

Evita Kozlovska

Tirgus un tiešā atbalsta Tālr: 67027375,
departamenta Tirgus kopējās e-pasts: evita.kozlovska@zm.gov.lv
organizācijas nodaļas vadītājas
vietniece

Sintija Inne

Tirgus un tiešā atbalsta Tālr: 67027136,
departamenta Tirgus kopējās e-pasts: sintija.inne@zm.gov.lv
organizācijas nodaļas vecākā
referente

Evita Kozlovska

Tirgus un tiešā atbalsta Tālr: 67027375,
departamenta Tirgus kopējās e-pasts: evita.kozlovska@zm.gov.lv
organizācijas nodaļas vadītājas
vietniece

Dace Arāja

Starptautisko lietu un stratēģijas Tālr: +32(0)22383187,
analīzes departamenta ES lietu e-pasts: dace.araja@mfa.gov.lv
nodaļas nozares padomniece

Daina Siliņa

Budžeta
un
finanšu Tālr: 67878728,
departamenta ES fondu finanšu e-pasts: daina.silina@zm.gov.lv
vadības nodaļas vadītāja

Juris Zinārs

Veterinārā
un
pārtikas Tālr: 26302615,
departamenta Biotehnoloģijas e-pasts: juris.zinars@zm.gov.lv
un kvalitātes nodaļas vadītājs

Kristīne Sirmā

Lauksaimniecības departamenta Tālr: 29178894,
Augkopības nodaļas vadītāja
e-pasts: kristine.sirma@zm.gov.lv

Sintija Inne
(koordinē
horizontālos jaut.,
kakao, kafija,
cukurs)

Tirgus un tiešā atbalsta Tālr: 67027136,
departamenta Tirgus kopējās e-pasts: sintija.inne@zm.gov.lv
organizācijas nodaļas vecākā
referente

EP

C.33

Preču
grupa

jautājumu

darba

ZM

VARAM

Evita Kozlovska
(cukurs, graudi)

Tirgus un tiešā atbalsta Tālr: 67027375,
departamenta Tirgus kopējās e-pasts: evita.kozlovska@zm.gov.lv
organizācijas nodaļas vadītājas
vietniece

Inese Ozola
(olīves)

Tirgus un tiešā atbalsta Tālr: 67027019,
departamenta Tirgus kopējās e-pasts: inese.ozola@zm.gov.lv
organizācijas nodaļas vecākā
referente

Gints Lanka
(kokvilna,
olīveļļa, cukurs,
graudi)
Normunds Strūve
(tropiskā koksne)

Lauksaimniecības departamenta Tālr: 67027461,
Augkopības nodaļas vadītājas e-pasts: gints.lanka@zm.gov.lv
vietnieks

Juris Zinārs (par
Food Aid)

Veterinārā
un
pārtikas Tālr: 26302615,
departamenta Biotehnoloģijas e-pasts: juris.zinars@zm.gov.lv
un kvalitātes nodaļas vadītājs

Meža departamenta direktora Tālr: 29263844,
vietnieks
e-pasts: normunds.struve@zm.gov.lv

EP

D.4

Nodokļu jautājumu darba a) netiešie nodokļi
b) tiešie nodokļi
grupa

FM

ZM

EM/VARAM

Biruta Ingiļāvičute Lauku attīstības atbalsta
departamenta direktora
vietniece

EP

D.11

Eksporta kredītu jautājumu
darba grupa

EM

ZM

FM

Marats Vasariņš

Tirgus un tiešā atbalsta Tālr: 67027425,
departamenta Pārtikas nozares e-pasts: marats.vasarins@zm.gov.lv
nodaļas vecākais referents

EP

F.1

Augsta
līmeņa
lauksaimniecības grupa

ZM

Dace Arāja

Starptautisko lietu un stratēģijas Tālr: +32(0)22383187,
analīzes departamenta ES lietu e-pasts: dace.araja@mfa.gov.lv
nodaļas nozares padomniece

Pārsla Rigonda
Krieviņa

Valsts sekretāres vietniece

Aiva Zvirbule

Lauku attīstības atbalsta
Tālr: 67027674,
departamenta Lauku attīstības e-pasts: aiva.zvirbule@zm.gov.lv
fondu atbalsta nodaļas
vadītājas vietniece
Lauku
atbalsta
dienesta Tālr: 67027487,
direktora vietnieks
e-pasts: indulis.abolins@lad.gov.lv

EP

EP

F.2

F.3

Lauksaimniecības struktūru a) lauksaimniecība un
un
lauku
attīstības vide
b) lauku attīstība
jautājumu darba grupa
c) lauksaimniecības
struktūras
d) Egejas jūras salas

ZM

a) KLP vispārīgie un
Horizontālo
lauksaimniecības jautājumu nākotnes jautājumi par
tirgus atbalstu un
darba grupa
tiešajiem maksājumiem,
KLP vienkāršošana,
b) kontroles
pastiprināšana c)
tirdzniecības standarti

ZM

FM/VARAM/EM/LAD

Indulis Āboliņš

LAD

Tālr: 67027661,
Biruta.Ingilavicute@zm.gov.lv

Tālr: 29219352,
e-pasts:
parslarigonda.krievina@zm.gov.lv

Pārsla Rigonda
Krieviņa

Valsts sekretāres vietniece

Zigmārs Ķikāns
(tiešie
maksājumi)

Tirgus un tiešā atbalsta Tālr: 26551974,
departamenta direktors
e-pasts: zigmars.kikans@zm.gov.lv

Dace Freimane
(TKO)

Tirgus un tiešā atbalsta Tālr: 67027454,
departamenta Kopējās tirgus e-pasts: dace.freimane@zm.gov.lv
organizācijas nodaļas vadītāja

Ģirts Krūmiņš

Lauku
atbalsta
dienesta Tālr: 67027692,
direktora
vietnieks
ES e-pasts: girts.krumins@lad.gov.lv
jautājumos

Indulis Āboliņš

Lauku
atbalsta
direktora vietnieks

Aigars Šmelds

Lauku atbalsta dienesta Tiešo Tālr: 67027873,
maksājumu
departamenta e-pasts: aigars.smelds@lad.gov.lv
direktors

Olga Ziņkovska
(TKO)

LAD
Tirgus
kopējās Tālr: 67027888,
organizācijas
departamenta e-pasts: olga.zinkovska@lad.gov.lv
direktore

EP

F.4

Lauksaimniecības produktu
reklāmas jautājumu darba
grupa

ZM

Ilona Mežiniece - Tirgus un
Briede
departamenta
vietniece

EP

F.5

Ģenētisku lauksaimniecības
resursu jautājumu darba
grupa

ZM

Lāsma Āboliņa
(atbildīga par
meža
ģenētiskajiem
resursiem)

tiešā

Tālr: 29219352,
e-pasts:
parslarigonda.krievina@zm.gov.lv

dienesta Tālr: 67027487,
e-pasts: indulis.abolins@lad.gov.lv

atbalsta Tālr: 67027164,
direktora e-pasts:ilona.meziniece@zm.gov.lv

Meža
departamenta
Meža Tālr: 67027285,
resursu un medību nodaļas e-pasts: lasma.abolina@zm.gov.lv
vadītāja vietniece

Gints Lanka
Lauksaimniecības departamenta Tālr: 67027461
(atbildīgs par
Augkopības nodaļas vadītājas e-pasts: gints.lanka@zm.gov.lv
lauksaimniecības vietnieks
ģenētiskajiem
resursiem)
Gita Jansone
Lauksaimniecības departamenta Tālr.: 28624214
(atbildīga par
Lopkopības
un ciltsdarba e-pasts:gita.jansone@zm.gov.lv
lauksaimniecības nodaļas vadītāja
dzīvnieku
ģenētiskiem
resursiem)
EP

F.6

a) bioloģiskā
Pārtikas produktu
kvalitātes jautājumu darba lauksaimniecība
grupa

ZM

VM/ PVD

Līga Drozdovska Veterinārā
un
pārtikas Tālr: 67027875,
departamenta Biotehnoloģijas e-pasts: liga.drozdovska@zm.gov.lv
un kvalitātes nodaļas vecākā
referente
Everita Kalvāne

Veterinārā
un
pārtikas Tālr: 67027630,
departamenta Biotehnoloģijas e-pasts: everita.kalvane@zm.gov.lv
un kvalitātes nodaļas vecākā
referente

EP

F.6

a) bioloģiskā
Pārtikas produktu
kvalitātes jautājumu darba lauksaimniecība
grupa

ZM

VM/ PVD

Adrija Sietiņsone Pārtikas un veterinārā dienesta Tālr: 67027574,
Pārtikas
uzraudzības e-pasts: adrija.sietinsone@pvd.gov.lv
departamenta Augu izcelsmes
produktu,
dzērienu
un
bioloģiskās lauksaimniecības
uzraudzības
daļas
vecākā
eksperte
b) ģeogrāfiskās izcelsmes ZM
norādes un cilmes vietu
nosaukumi

c) īpaši sertifikāti

EP

F.7

Dzīvnieku
produktu a) - f) - jautājumi, kas
jautājumu darba grupa
izriet no TKO un
tirdzniecības ietvara

a) liellopu un teļa gaļa

VM

ZM

VM

ZM

ZM

PVD

Juris Zinārs

Veterinārā
un
pārtikas Tālr: 26302615,
departamenta Biotehnoloģijas e-pasts: juris.zinars@zm.gov.lv
un kvalitātes nodaļas vadītājs

Ginta Dzerkale

Veterinārā
un
pārtikas Tālr.67027404 edepartamenta Biotehnoloģijas pasts:Ginta.dzerkale@zm.gov.lv
un kvalitātes nodaļas vadītāja
vietniece

Juris Zinārs

Veterinārā
un
pārtikas Tālr: 26302615,
departamenta Biotehnoloģijas e-pasts: juris.zinars@zm.gov.lv
un kvalitātes nodaļas vadītājs

Ginta Dzerkale

Veterinārā
un
pārtikas Tālr.67027404 edepartamenta Biotehnoloģijas pasts:Ginta.dzerkale@zm.gov.lv
un kvalitātes nodaļas vadītāja
vietniece

Inga Orlova

Tirgus un tiešā atbalsta Tālr: 67027376,
departamenta Tirgus kopējās e-pasts: inga.orlova@zm.gov.lv
organizācijas nodaļas vecākā
referente

Marija Dobele

Tirgus un tiešā atbalsta Tālr: 67027325,
departamenta Tirgus kopējās e-pasts:marija.dobele@zm.gov.lv
organizācijas nodaļas vecākā
referente

Inga Skadule

Pārtikas un veterinārā dienesta Tālr: 67084602,
Dzīvnieku izcelsmes produktu e-pasts: inga.skadule@pvd.gov.lv
ražošanas uzraudzības daļas
vecākā eksperte

Ineta Lavrinoviča Lauksaimniecības departamenta Tālr: 67027528,
Lopkopības
un ciltsdarba e-pasts: ineta.lavrinovica@zm.gov.lv
nodaļas vadītāja vietniece

b) aitas un kazas gaļa

ZM

c) cūkgaļa

ZM

Ineta Lavrinoviča Lauksaimniecības departamenta Tālr: 67027528,
Lopkopības
un ciltsdarba e-pasts: ineta.lavrinovica@zm.gov.lv
nodaļas vadītāja vietniece
PVD

Inga Skadule

Pārtikas un veterinārā dienesta Tālr: 67084602,
Dzīvnieku izcelsmes produktu e-pasts: inga.skadule@pvd.gov.lv
ražošanas uzraudzības daļas
vecākā eksperte

Ineta Lavrinoviča Lauksaimniecības departamenta Tālr: 67027528,
Lopkopības
un ciltsdarba e-pasts: ineta.lavrinovica@zm.gov.lv
nodaļas vadītāja vietniece
d) olas un mājputnu gaļa

Ineta Lavrinoviča Lauksaimniecības departamenta Tālr: 67027528,
Lopkopības
un ciltsdarba e-pasts: ineta.lavrinovica@zm.gov.lv
nodaļas vadītāja vietniece

ZM

e) piens un piena produkti ZM

Liene Jirgensone

Veterinārā
un
pārtikas Tālr: 67027115,
departamenta Pārtikas drošuma e-pasts: liene.jirgensone@zm.gov.lv
un higiēnas nodaļas vecākā
referente

Ineta Lavrinoviča Lauksaimniecības departamenta Tālr: 67027528,
Lopkopības
un ciltsdarba e-pasts: ineta.lavrinovica@zm.gov.lv
nodaļas vadītāja vietniece
f) biškopības produkti un ZM
medus

Gunta Evardsone Veterinārā
un
pārtikas Tālr: 67027629,
departamenta Pārtikas drošuma e-pasts: gunta.evardsone@zm.gov.lv
un higiēnas nodaļas vadītājas
vietniece
Ineta Lavrinoviča Lauksaimniecības departamenta Tālr: 67027528,
Lopkopības
un ciltsdarba e-pasts: ineta.lavrinovica@zm.gov.lv
nodaļas vadītāja vietniece

EP

F.8

Laukaugu jautājumu darba
grupa

a) - f) - jautājumi, kas
izriet no TKO un
tirdzniecības ietvara

ZM

Evita Kozlovska

Sintija Inne

a) graudaugi

Tirgus un tiešā atbalsta
departamenta Tirgus kopējās
organizācijas nodaļas vadītājas
Tirgus un tiešā atbalsta
departamenta Tirgus kopējās
organizācijas nodaļas vecākā
referente

Tālr: 67027375,
e-pasts: evita.kozlovska@zm.gov.lv
Tālr: 67027136,
e-pasts: sintija.inne@zm.gov.lv

Kristīne Sirmā

Lauksaimniecības departamenta Tālr: 29178894,
Augkopības nodaļas vadītāja
e-pasts: kristine.sirma@zm.gov.lv

b) eļļas augi

ZM

Adris Bumbuls

Lauksaimniecības departamenta Tālr: 67027184,
Augkopības nodaļas vecākais e-pasts: adris.bumbuls@zm.gov.lv
referents

c) rīsi

ZM

Kristīne Sirmā

Lauksaimniecības departamenta Tālr: 29178894,
Augkopības nodaļas vadītāja
e-pasts: kristine.sirma@zm.gov.lv

d) proteīnaugi

ZM

Kristīne Sirmā

Lauksaimniecības departamenta Tālr: 29178894,
Augkopības nodaļas vadītāja
e-pasts: kristine.sirma@zm.gov.lv

EP

F.9

e) kaltēta lopbarība

ZM

Adris Bumbuls

Lauksaimniecības departamenta Tālr: 6702184,
Augkopības nodaļas vecākais e-pasts: adris.bumbuls@zm.gov.lv
referents

f) sēklas

ZM

Ineta Jēkabsone

Lauksaimniecības departamenta Tālr: 67027177,
Lauksaimniecības
resursu e-pasts: ineta.jekabsone@zm.gov.lv
nodaļas vadītājas vietniece

ZM

Evita Kozlovska

Tirgus un tiešā atbalsta Tālr: 67027375,
departamenta Tirgus kopējās e-pasts: evita.kozlovska@zm.gov.lv
organizācijas nodaļas vadītājas
vietniece

Sintija Inne

Tirgus un tiešā atbalsta Tālr: 67027136,
departamenta Tirgus kopējās e-pasts: sintija.inne@zm.gov.lv
organizācijas nodaļas vecākā
referente

Cukura un izoglikozes jautājumi, kas izriet no
TKO un tirdzniecības
jautājumu darba grupa
ietvara

Gunta Evardsone Veterinārā
un
pārtikas Tālr: 67027629,
departamenta Pārtikas drošuma e-pasts: gunta.evardsone@zm.gov.lv
un higiēnas nodaļas vadītājas
vietniece

EP

F.10

Augļu
un
dārzeņu a) - d) - jautājumi, kas
izriet no TKO un
jautājumu darba grupa
tirdzniecības ietvara

a) banāni

ZM

ZM

b) svaigi augļi un dārzeņi ZM

PVD

Adris Bumbuls

Lauksaimniecības departamenta Tālr: 67027462,
Augkopības nodaļas vecākais e-pasts: adris.bumbuls@zm.gov.lv
referents

Inese Ozola

Tirgus un tiešā atbalsta Tālr: 67027019,
departamenta Tirgus kopējās e-pasts:inese.ozola@zm.gov.lv
organizācijas nodaļas vecākā
referente

Dace Freimane

Tirgus un tiešā atbalsta Tālr: 67027454,
departamenta Tirgus kopējās e-pasts: dace.freimane@zm.gov.lv
organizācijas nodaļas vadītāja

Kristīne Sirmā

Lauksaimniecības departamenta
Augkopības nodaļas vadītāja
Lauksaimniecības departamenta
Augkopības nodaļas vadītāja

Kristīne Sirmā

Iveta Veinberga

Veterinārā
un
pārtikas Tālr: 67027392,
departamenta Pārtikas drošuma e-pasts: iveta.veinberga@zm.gov.lv
un higiēnas nodaļas vecākā
referente

Inese Levane

Pārtikas un veterinārā dienesta
Pārtikas
uzraudzības
departamenta Augu izcelsmes
produktu,
dzērienu
un
bioloģiskās lauksaimniecības
uzraudzības
daļas
vecākā
eksperte
Pārtikas un veterinārā dienesta
Robežkontroles departamenta
direktora vietniece fitosanitārās
robežkontroles jomā

Kristīna
Romanova

c) pārstrādāti augļi un
dārzeņi

d) kartupeļi

EP

F.11

Olīveļļas jautājumu darba jautājumi, kas izriet no
TKO un tirdzniecības
grupa
ietvara

ZM

ZM

PVD

PVD

ZM

Tālr: 29178894,
e-pasts: kristine.sirma@zm.gov.lv
Tālr: 29178894,
e-pasts: kristine.sirma@zm.gov.lv

Tālr: 67095253,
e-pasts:inese.levane@pvd.gov.lv

Tālr: 67027111,
e-pasts: kristina.romanova@pvd.gov.lv

Kristīne Sirmā

Lauksaimniecības departamenta Tālr: 29178894,
Augkopības nodaļas vadītāja
e-pasts: kristine.sirma@zm.gov.lv

Iveta Veinberga

Veterinārā
un
pārtikas Tālr: 67027392,
departamenta
Pārtikas e-pasts: iveta.veinberga@zm.gov.lv
pārstrādes nodaļas vecākā
referente

Inese Levane

Pārtikas un veterinārā dienesta Tālr: 67095253,
Pārtikas
uzraudzības e-pasts: inese.levane@pvd.gov.lv
departamenta Augu izcelsmes
produktu,
dzērienu
un
bioloģiskās lauksaimniecības
uzraudzības
daļas
vecākā
eksperte

Adris Bumbuls

Lauksaimniecības departamenta Tālr: 6702184,
Augkopības nodaļas vecākais e-pasts: adris.bumbuls@zm.gov.lv
referents

Kristīna
Romanova

Pārtikas un veterinārā dienesta Tālr: 67027111,
Robežkontroles departamenta e-pasts: kristina.romanova@pvd.gov.lv
direktora vietniece fitosanitārās
robežkontroles jomā

Inese Ozola

Tirgus un tiešā atbalsta Tālr: 67027019,
departamenta Tirgus kopējās e-pasts: inese.ozola@zm.gov.lv
organizācijas nodaļas vecākā
referente

Adris Bumbuls

Lauksaimniecības departamenta Tālr: 67027184,
Augkopības nodaļas vecākais e-pasts: adris.bumbuls@zm.gov.lv
referents

Gunta Evardsone Veterinārā
un
pārtikas Tālr: 67027629,
departamenta Pārtikas drošuma e-pasts: gunta.evardsone@zm.gov.lv
un higiēnas nodaļas vadītājas
vietniece
EP

F.12

ZM
Vīna un spirta jautājumu a) vīns
b) aromatizēts vīns
darba grupa
c) spirtoti dzērieni
d) spirts
e) OIV (Starptautiskais
vīna dārzu un vīnu birojs)

EM/PVD

Elita Grīga

Veterinārā
un
pārtikas Tālr: 67027307,
departamenta Pārtikas drošuma e-pasts: elita.griga@zm.gov.lv
un higiēnas nodaļas vecākā
referente

EP

EP

F.12

F.13

ZM
Vīna un spirta jautājumu a) vīns
b) aromatizēts vīns
darba grupa
c) spirtoti dzērieni
d) spirts
e) OIV (Starptautiskais
vīna dārzu un vīnu birojs)

Īpašo
augu
produktu a) - d) - jautājumi, kas
izriet no TKO un
jautājumu darba grupa
tirdzniecības ietvara

ZM

Pārtikas un veterinārā dienesta Tālr: 67027426,
Robežkontroles departamenta e-pasts: agita.krastina@pvd.gov.lv
vecākā eksperte

Kristīne Sirmā

Lauksaimniecības departamenta Tālr: 29178894,
Augkopības nodaļas vadītāja
e-pasts: kristine.sirma@zm.gov.lv

Inese Ozola

Tirgus un tiešā atbalsta Tālr: 67027019,
departamenta Tirgus kopējās e-pasts:inese.ozola@zm.gov.lv
organizācijas nodaļas vecākā
referente

Dace Freimane

Tirgus un tiešā atbalsta Tālr: 67027454,
departamenta Tirgus kopējās e-pasts: dace.freimane@zm.gov.lv
organizācijas nodaļas vadītāja

ZM

Adris Bumbuls

Lauksaimniecības departamenta Tālr: 6702184,
Augkopības nodaļas vecākais e-pasts: adris.bumbuls@zm.gov.lv
referents

c) tabaka

ZM

Adris Bumbuls

Lauksaimniecības departamenta Tālr: 6702184,
Augkopības nodaļas vecākais e-pasts: adris.bumbuls@zm.gov.lv
referents

d) tekstilšķiedras

ZM

Adris Bumbuls

Lauksaimniecības departamenta Tālr: 6702184,
Augkopības nodaļas vecākais e-pasts: adris.bumbuls@zm.gov.lv
referents

Sintija Inne

Tirgus un tiešā atbalsta Tālr: 67027136,
departamenta Tirgus kopējās e-pasts: sintija.inne@zm.gov.lv
organizācijas nodaļas vecākā
referente

Daina Siliņa

Budžeta
un
finanšu Tālr: 67878728,
departamenta ES fondu finanšu e-pasts: daina.silina@zm.gov.lv
vadības nodaļas vadītāja

Karīna Dadeika

Budžeta
un
departamenta
Savienības
fondu
vadības
nodaļas
referente

F.15

Finansiālo lauksaimniecības a) agromonetārie
jautājumi,
jautājumu darba grupa
b) AGRIFIN

ZM

Lauksaimniecības
jautājumu darba grupa

Agita Krastiņa

b) apiņi

EP

F.17

Pārtikas un veterinārā dienesta Tālr: 67027483,
augu
izcelmses
produktu e-pasts: ilze.lejasbuda@pvd.gov.lv
dzērienu
un
bioloģiskās
lauksaimniecības uzraudzības
daļas vecākā eksperte

Lauksaimniecības departamenta Tālr: 67027461,
Augkopības nodaļas vadītājas e-pasts: gints.lanka@zm.gov.lv
vietnieks

ZM

EP

Ilze Lejasbuda

Gints Lanka

I pielikumā neuzskaitītu
produktu jautājumu darba
grupa

Mežsaimniecības jautājumu
darba grupa

Tirgus un tiešā atbalsta Tālr: 67027019,
departamenta Tirgus kopējās e-pasts: inese.ozola@zm.gov.lv
organizācijas nodaļas vecākā
referente

ZM

F.14

F.16

Inese Ozola

a) puķkopība

EP

EP

EM/PVD

a) pārstrādātu
lauksaimniecības
produktu marķēšana

b) dzīvnieku barība

FM

finanšu Tālr: 67027507,
Eiropas e-pasts: Karina.Dadeika@zm.gov.lv
finanšu
vecākā

ZM

VARAM

Normunds Strūve Meža departamenta direktora Tālr: 29263844,
vietnieks
e-pasts: normunds.struve@zm.gov.lv

ZM

EM/VARAM/VM

Gunta Evardsone Veterinārā
un
pārtikas Tālr: 67027629,
departamenta Pārtikas drošuma e-pasts: gunta.evardsone@zm.gov.lv
un higiēnas nodaļas vadītājas
vietniece

ZM

EM/VARAM/VM/PVD

Iveta Veinberga

Veterinārā
un
pārtikas Tālr.:67027392,
departamenta Pārtikas drošuma e-pasts: iveta.veinberga@zm.gov.lv
un higiēnas nodaļas vecākā
referente

Agija Mediņa

Veterinārā
un
pārtikas Tālr: 67027297,
departamenta
Dzīvnieku e-pasts: agija.medina@zm.gov.lv
tirdzniecības, labturības un
barības
nodaļas
vecākā
referente

Dace Grīnhofa

Pārtikas un veterinārā dienesta Tālr. 67095266,
Veterināro objektu uzraudzības e-pasts: dace grinhofa@pvd.gov
daļas vecākā eksperte
Lauksaimniecības departamenta Tālr: 67027177,
Lauksaimniecības
resursu e-pasts: ineta.jekabsone@zm.gov.lv
nodaļas vadītāja vietniece

c) sēklas un pavairošanas ZM
materiāls

EM/ VARAM/ VM

Ineta Jēkabsone

d) kaitīgi organismi

EM/VARAM/VM

Kristīne Lifānova Valsts
augu
aizsardzības Tālr: 67027098,
dienesta direktore
e-pasts: kristine.lifanova@vaad.gov.lv

e) pesticīdu atliekas

f) pesticīdi / augu
aizsardzības produkti

VAAD

VAAD

VAAD

ZM

EM/VARAM/VM

EM/VARAM/VM

Gunita Šķupele

Valsts
augu
aizsardzības Tālr: 67550931,
dienesta
Augu
karantīnas e-pasts: gunita.skupele@vaad.gov.lv
departamenta direktore

Vents Ezers

Valsts augu aizsardzības
dienesta
Augu aizsardzības
departamenta direktors

Edgars Riekstiņš

Veterinārā
un
pārtikas Tālr: 67027354,
departamenta
Pārtikas e-pasts: edgars.riekstins@zm.gov.lv
nekaitīguma nodaļas vecākais
referents

Vents Ezers

Valsts
augu
aizsardzības Tālr: 67550929,
dienesta Augu aizsardzības e-pasts: vents.ezers@vaad.gov.lv
departamenta direktors

Tālr: 67550929,
e-pasts: vents.ezers@vaad.gov.lv

EP

F.18

Galveno
fitosanitārijas
speciālistu darba grupa

EP

F.19

Fitosanitāru
darba grupa

EP

EP

F.20

F.21

g) augu selekcionāru tiesības
ZM

EM/VARAM/VM

Daiga Bajale

Lauksaimniecības departamenta Tālr: 67027313,
Lauksaimniecības
resursu e-pasts: daiga.bajale@zm.gov.lv
nodaļas vecākā referente

h) ģenētiski modificēti
organismi

EM/VARAM/VM

Sigita Boča

Veterinārā
un
pārtikas Tālr: 67027069,
departamenta Biotehnoloģijas e-pasts: sigita.boca@zm.gov.lv
un kvalitātes nodaļas vecākā
referente

Kristīne Lifānova Valsts
augu
aizsardzības Tālr: 67027098,
dienesta direktore
e-pasts: kristine.lifanova@vaad.gov.lv

VAAD

jautājumu a) augu aizsardzība un
inspekcija

ZM

VAAD/ PVD

Kristīne Lifānova Valsts augu aizsardzības
dienesta direktore

Tālr: 67027098,
e-pasts: kristine.lifanova@vaad.gov.lv

Kristīna
Romanova

Pārtikas un veterinārā dienesta Tālr: 67027111,
Sanitārās
robežinspekcijas e-pasts: kristina.romanova@pvd.gov.lv
priekšnieka
vietniece
fitosanitārajos jautājumos

b) augu pavairošanas un
stādīšanas materiāli

Ineta Jēkabsone

Lauksaimniecības departamenta Tālr: 67027177,
Lauksaimniecības
resursu e-pasts: ineta.jekabsone@zm.gov.lv
nodaļas vadītāja vietniece

c) Rozendāles grupa

Gunita Šķupele

Valsts
augu
aizsardzības Tālr: 67550931,
dienesta
Augu
karantīnas e-pasts: gunita.skupele@vaad.gov.lv
departamenta direktore

d) Starptautiskās augu
aizsardzības
konvencijas/Fitosanitāro
pasākumu komisijas
(IPPC/CPM) jautājumi

Gunita Šķupele

Valsts
augu
aizsardzības Tālr: 67550931,
dienesta
Augu
karantīnas e-pasts: gunita.skupele@vaad.gov.lv
departamenta direktore

Māris Balodis

Pārtikas un veterinārā dienesta Tālr: 67095230,
ģenerāldirektors
e-pasts: maris.balodis@pvd.gov.lv

Zanda Matuzale

Veterinārā
un
pārtikas Tālr: 6027418,
departamenta direktore
e-pasts: zanda.matuzale@zm.gov.lv

Antra Briņķe

Veterinārā
departamenta
vietniece

Kristīne
Lamberga

Pārtikas un veterinārā dienesta Tālr: 67095260,
Veterinārās
uzraudzības e-pasts: kristine.lamberga@pvd.gov.lv
departamenta direktore

Jānis Altenburgs

Pārtikas un veterinārā dienesta Tālr. 67095248,
Pārtikas
uzraudzības e-pasts:janis.altenburgs@pvd.gov.lv
departamenta
direktora
vietnieks

Antra Briņķe

Veterinārā
departamenta
vietniece

Sanita Vanaga

Veterinārā
un
pārtikas Tālr:67027363,
departamenta
Dzīvnieku e-pasts: sanita.vanaga@zm.gov.lv
veselības un veterināro zāļu
nodaļas vadītāja vietniece

Olita VecumaVeco

Veterinārā
un
pārtikas
departamenta
Dzīvnieku
veselības un veterināro zāļu
Veterinārā
un
pārtikas
departamenta
Dzīvnieku
veselības un veterināro zāļu
nodaļas vecākā referente

Galveno
veterinārijas
speciālistu darba grupa

Veterinārijas
darba grupa

ZM

PVD/ZM

ekspertu a) sabiedrības veselības
aizsardzība

b) dzīvnieku veselības
aizsardzība

ZM

ZM

PVD

PVD

Inta Krauja
(vet.zāles)

un

un

pārtikas Tālr: 29285506,
direktora e-pasts: antra.brinke@zm.gov.lv

pārtikas Tālr: 29285506,
direktora e-pasts: antra.brinke@zm.gov.lv

Tālr: 67027551,
e-pasts: olita.vecuma-veco@zm.gov.lv
Tālr:67027099,
e-pasts: inta.krauja@zm.gov.lv

Sigita Tauriņa

Veterinārā
un
pārtikas Tālr: 67027064,
departamenta
Dzīvnieku e-pasts: sigita.taurina@zm.gov.lv
veselības un veterināro zāļu
nodaļas vecākā referente

Kristīne
Lamberga

Pārtikas un veterinārā dienesta Tālr: 67095260,
Veterinārās
uzraudzības e-pasts: kristine.lamberga@pvd.gov.lv
departamenta direktore

Edvīns Oļševskis Pārtikas un veterinārā dienesta Tālr.: 67095240
Veterinārās
uzraudzības e-pasts: edvins.olsevskis@pvd.gov.lv
departamenta
direktora
vietnieks
c) dzīvnieku labturība

d) lopkopība

ZM

ZM

PVD

Veterinārā
un
pārtikas
departamenta
Dzīvnieku
tirdzniecības, labturības un
barības nodaļas un
vadītājapārtikas
Inga Kronenberga Veterinārā
departamenta
Dzīvnieku
tirdzniecības, labturības un
barības
nodaļas
vadītāja
vietniece
Liene Ansone

Tālr: 67027245,
e-pasts: liene.ansone@zm.gov.lv
Tālr: 67027047,
e-pasts: inga.kronenberga@zm.gov.lv

Rudīte Vārna

Pārtikas un veterinārā dienesta Tālr: 67084619
Veterinārās
uzraudzības e-pasts: rudite.varna@pvd.gov.lv
departamenta
Novietņu
uzraudzības daļas vadītāja
vietniece

Gita Jansone

Lauksaimniecības departamenta Tālr: 28624214,
Lopkopības
un ciltsdarba e-pasts: gita.jansone@zm.gov.lv
nodaļas vadītāja

d) lopkopība

ZM

Ineta Lavrinoviča Lauksaimniecības departamenta Tālr: 67027528,
Lopkopības
un ciltsdarba e-pasts: ineta.lavrinovica@zm.gov.lv
nodaļas vadītāja vietniece

e) zivsaimniecības
produkti

f) Potsdamas grupa

EP

F.22

Koordinācijas darba grupa: a) FAO

ZM

ZM

ZM

PVD

PVD

ĀM/EM/ PVD

Dace Lauska

Veterinārā
un
pārtikas Tālr: 67027264,
departamenta Pārtikas drošuma e-pasts: dace.lauska@zm.gov.lv
un higiēnas nodaļas vecākā
referente

Andris Vaiders

Pārtikas
un
veterinārais Tālr: 67095252,
dienests, Dzīvnieku izcelsmes e-pasts: andris.vaiders@pvd.gov.lv
produktu ražošanas uzraudzības
daļas vecākais eksperts

Liene Ansone

Veterinārā
un
pārtikas Tālr: 67027245,
departamenta
Dzīvnieku e-pasts: liene.ansone@zm.gov.lv
tirdzniecības, labturības un
barības nodaļas vadītāja

Ilze Krēgere

Veterinārā
un
pārtikas Tālr: 67027639,
departamenta
Dzīvnieku e-pasts: ilze.kregere@zm.gov.lv
tirdzniecības, labturības un
barības
nodaļas
vecākā
referente

Ērika Pauliņa

Pārtikas
un
veterinārais Tālr: 67095237,
dienests,
Starptautiskās e-pasts: erika.paulina@pvd.gov.lv
tirdzniecības daļas vadītāja

Elīna
Dambekalne

Starptautisko lietu un stratēģijas Tālr: 29173719,
analīzes
departamenta e-pasts: elina.dambekalne@zm.gov.lv
Starptautisko lietu nodaļas
vadītāja vietniece

Juris Zinārs

Veterinārā
un
pārtikas Tālr: 26302615,
departamenta Biotehnoloģijas e-pasts: juris.zinars@zm.gov.lv
un kvalitātes nodaļas vadītājs

Ernests Zavadskis Pārtikas un veterinārā dienesta Tālr: 67095261,
Pārtikas
uzraudzības e-pasts: ernests.zavadskis@pvd.gov.lv
departamenta direktors

b) OECD

ZM

ĀM/EM

Gita Jansone

Lauksaimniecības departamenta Tālr.: 28624214
Lopkopības
un ciltsdarba e-pasts:gita.jansone@zm.gov.lv
nodaļas vadītāja

Pārsla Rigonda
Krieviņa

Valsts sekretāres vietniece

Baiba Kļaviņa

Tirgus un tiešā atbalsta, Tiešo
maksājumu un nozaru
ekonomikas nodaļas vecākā
referente

Ineta Jēkabsone

Lauksaimniecības departamenta Tālr: 67027177,
Lauksaimniecības
resursu e-pasts: ineta.jekabsone@zm.gov.lv
nodaļas vadītāja vietniece

Tālr: 29219352,
e-pasts:
parslarigonda.krievina@zm.gov.lv
Tālr: 67027644,
e-pasts: baiba.klavina@zm.gov.lv

Normunds Strūve Meža departamenta direktora Tālr.29263844,
vietnieks
normunds.struve@zm.gov.lv
EP

F.23

Pārtikas
kodeksa a) vispārīgie principi
jautājumu darba grupa:

ZM

VM/EM/ PVD

Dace Ugare

Veterinārā
departamenta
vietniece

un

pārtikas Tālr: 29903889,
direktora e-pasts: dace.ugare@zm.gov.lv

Ernests Zavadskis Pārtikas un veterinārā dienesta Tālr: 67095261,
Pārtikas
uzraudzības e-pasts: ernests.zavadskis@pvd.gov.lv
departamenta direktors
b) pārtikas piedevas un
piesārņotāji

ZM

VM/ EM/ PVD

Inuta Kaļķe

Veterinārā
un
pārtikas Tālr: 67878714,
departamenta
Pārtikas e-pasts: inuta.kalke@zm.gov.lv
nekaitīguma nodaļas vadītāja
vietniece

Edgars Riekstiņš

Veterinārā
un
pārtikas Tālr: 67027354,
departamenta
Pārtikas e-pasts: edgars.riekstins@zm.gov.lv
nekaitīguma nodaļas vecākais
referents

Vineta Grīnberga Pārtikas un veterinārā dienesta, Tālr: 67095250
Pārtikas izplatīšanas
e-pasts: vineta.grinberga@pvd.gov.lv
uzraudzības daļas vecākā
eksperte
c) pārtikas higiēna

ZM

VM/ EM/PVD

Irita Lāce

Veterinārā
un
pārtika Tālr: 67027200
departamenta Pārtikas drošuma e-pasts: irita.lace@zm.gov.lv
un higiēnas nodaļas vecākā
referente

Ernests Zavadskis Pārtikas un veterinārā dienesta Tālr: 67095261,
Pārtikas
uzraudzības e-pasts: ernests.zavadskis@pvd.gov.lv
departamenta direktors
d) pārtikas etiķēšana

ZM

VM/ EM/ PVD

Gunta Evardsone Veterinārā
un
pārtikas Tālr: 67027629,
departamenta Pārtikas drošuma e-pasts: gunta.evardsone@zm.gov.lv
un higiēnas nodaļas vadītājas
vietniece

d) pārtikas etiķēšana

e) analīžu un paraugu
ņemšanas metodes

f) pesticīdu atliekas

g) veterināro zāļu
atliekvielas pārtikā

ZM

ZM

ZM

ZM

h) pārtikas importa un
ZM
eksporta sertificēšanas un
inspekcijas sistēmas

VM/ EM/ PVD

PVD/ BIOR

VM/EM/VAAD/ PVD/
BIOR

EM

EM/ PVD

Tatjana
Marčenkova

Pārtikas un veterinārā dienesta Tālr: 67095342,
Pārtikas
uzraudzības e-pasts: tatjana.marcenkova@pvd.gov.lv
departamenta
Pārtikas
izplatīšanas uzraudzības daļas
vadītāja

Edgars Riekstiņš

Veterinārā
un
pārtikas Tālr: 67027354,
departamenta
Pārtikas e-pasts: edgars.riekstins@zm.gov.lv
nekaitīguma nodaļas vecākais
referents

Andra Vernere

Pārtikas un veterinārā dienesta, Tālr: 67027694,
Pārtikas
uzraudzības, e-pasts: andra.vernere@pvd.gov.lv
plānošanas,
analīzes
un
uzņēmumu atzīšanas daļas
vecākā eksperte

Tatjana Garanča

Pārtikas un veterinārā dienesta Tālr: 67027426,
Robežkontroles departamenta e-pasts: tatjana.garanca@pvd.gov.lv
direktora vietniece pārtikas un
nepārtikas preču robežkontroles
jomā

Vadims
Bartkevičs

Pārtikas drošības, dzīvnieku Tālr: 67620624,
veselības un vides zinātniskā e-pasts: vadims.bartkevics@bior.gov.lv
institūta „BIOR” Pārtikas un
vides
izmeklējumu
laboratorijas vadītājs

Vents Ezers

Valsts augu aizsardzības
dienesta Augu aizsardzības
departamenta direktors

Edgars Riekstiņš

Veterinārā
un
pārtikas Tālr: 67027354,
departamenta
Pārtikas e-pasts: edgars.riekstins@zm.gov.lv
nekaitīguma nodaļas vecākais
referents

Andra Vernere

Pārtikas un veterinārā dienesta, Tālr: 67027694,
Pārtikas
uzradzības, e-pasts: andra.vernere@pvd.gov.lv
plānošanas,
analīzes
un
uzņēmumu atzīšanas daļas
vecākā eksperte

Vadims
Bartkevičs

Pārtikas drošības, dzīvnieku Tālr: 67620624,
veselības un vides zinātniskā e-pasts: vadims.bartkevics@bior.gov..lv
institūta „BIOR” Pārtikas un
vides
izmeklējumu
laboratorijas vadītājs

Baiba Kārkliņa

Veterinārā
un
pārtikas Tālr: 67027638,
departamenta
Dzīvnieku e-pasts:baiba.karklina@zm.gov.lv
veselības un veterināro zāļu
nodaļas vecākā referente

Zanda Auce

Pārtikas un veterinārā dienesta Tālr: 67084618,
Veterināro zāļu reģistrācijas e-pasts: zanda.auce@pvd.gov.lv
daļas vadītāja

Dace Lauska

Veterinārā
un
pārtikas Tālr: 67027264,
departamenta Pārtikas drošuma e-pasts: dace.lauska@zm.gov.lv
un higiēnas nodaļas vecākā
referente

Ērika Pauliņa

Pārtikas un veterinārā dienesta, Tālr: 67095237,
Starptautiskās
tirdzniecības e-pasts: erika.paulina@pvd.gov.lv
daļas vadītāja

Iveta Zemniece

Pārtikas un veterinārā dienesta Tālr: 67027505,
Robežkontroles departamenta e-pasts: iveta.zemniece@pvd.gov.lv
direktores
vietniece
veterinārajos jautājumos
Veterinārā
un
pārtikas Tālr: 67027146,
departamenta
Pārtikas e-pasts: inara.cine@zm.gov.lv
nekaitīguma nodaļas vecākā
referente

Tālr: 67550945,
e-pasts: vents.ezers@vaad.gov.lv

i) uzturs un pārtika
cilvēkiem ar īpašām
uztura vajadzībām

ZM

EM/ VM

Ināra Cine

j) kakao produkti un
šokolāde

ZM

EM

Gunta Evardsone Veterinārā
un
pārtikas Tālr: 67027629,
departamenta Pārtikas drošuma e-pasts: gunta.evardsone@zm.gov.lv
un higiēnas nodaļas vadītājas
vietniece

k) cukuri

ZM

EM

Gunta Evardsone Veterinārā
un
pārtikas Tālr: 67027629,
departamenta Pārtikas drošuma e-pasts: gunta.evardsone@zm.gov.lv
un higiēnas nodaļas vadītājas
vietniece

l) pārstrādāti augļi un
dārzeņi

ZM

EM

Iveta Veinberga

m) tauki un eļļa

ZM

EM

Gunta Evardsone Veterinārā
un
pārtikas Tālr: 67027629,
departamenta Pārtikas drošuma e-pasts: gunta.evardsone@zm.gov.lv
un higiēnas nodaļas vadītājas
vietniece

n) zivis un
ZM
zivsaimniecības produkti

EM

Dace Lauska

Veterinārā
un
pārtikas Tālr: 67027264,
departamenta Pārtikas drošuma e-pasts: dace.lauska@zm.gov.lv
un higiēnas nodaļas vecākā
referente

o) svaigi augļi un dārzeņi ZM

EM

Iveta Veinberga

Veterinārā
un
pārtikas Tālr: 67027392,
departamenta Pārtikas drošuma e-pasts: iveta.veinberga@zm.gov.lv
un higiēnas nodaļas vecākā
referente

Veterinārā
un
pārtikas Tālr: 67027392,
departamenta Pārtikas drošuma e-pasts: iveta.veinberga@zm.gov.lv
un higiēnas nodaļas vecākā
referente

p) piens un piena produkti ZM

q) dabīgie minerālūdeņi

r) biotehnoloģijas darba
grupa

ZM

ZM

s) augļu sulu darba grupa ZM

t) dzīvnieku barības
darba grupa

ZM

u) Eiropas koordinācijas ZM
komiteja

Liene Jirgensone

Veterinārā
un
pārtikas Tālr: 67027115,
departamenta Pārtikas drošuma e-pasts: liene.jirgensone@zm.gov.lv
un higiēnas nodaļas vecākā
referente

Inese Ozollapa

Pārtikas drošības, dzīvnieku Tālr: 67620903,
veselības un vides zinātniskā e-pasts: inese.ozollapa@bior.gov.lv
institūta „BIOR” Kvalitātes
vadības
nodaļas
vecākā
eksperte
(references
un
sertifikācijas jomā)

Inuta Kaļķe

Veterinārā
un
pārtikas Tālr: 67878714,
departamenta
Pārtikas e-pasts: inuta.kalke@zm.gov.lv
nekaitīguma nodaļas vadītāja
vietniece

Jana Neimane

Pārtikas un veterinārā dienesta Tālr: 67027483,
Augu izcelmses
produktu, e-pasts: jana.neimane@pvd.gov.lv
dzērienu
un
bioloģiskās
lauksaimniecības uzraudzības
daļas vecākā eksperte

EM

Juris Zinārs

Veterinārā
un
pārtikas Tālr: 26302615,
departamenta Biotehnoloģijas e-pasts: juris.zinars@zm.gov.lv
un kvalitātes nodaļas vadītājs

EM/ PVD

Iveta Veinberga

Veterinārā
un
pārtikas Tālr: 67027392,
departamenta Pārtikas drošuma e-pasts: iveta.veinberga@zm.gov.lv
un higiēnas nodaļas vecākā
referente

Jana Neimane

Pārtikas un veterinārā dienesta Tālr: 67027483,
Augu izcelmses
produktu, e-pasts: jana.neimane@pvd.gov.lv
dzērienu
un
bioloģiskās
lauksaimniecības uzraudzības
daļas vecākā eksperte

Agija Mediņa

Veterinārā
un
pārtikas Tālr: 67027297,
departamenta
Dzīvnieku e-pasts: agija.medina@zm.gov.lv
tirdzniecības, labturības un
barības
nodaļas
vecākā
referente

Dace Grīnhofa

Pārtikas un veterinārā dienesta Tālr.67095266,
Veterināro objektu uzraudzības dace.grinhofa@pvd.gov.lv
daļas vecākā eksperte

EM/ BIOR

EM/ PVD

EM

EM/ PVD

Gunta Evardsone Veterinārā
un
pārtikas Tālr: 67027629,
departamenta Pārtikas drošuma e-pasts: gunta.evardsone@zm.gov.lv
un higiēnas nodaļas vadītājas
vietniece
Ernests Zavadskis Pārtikas un veterinārā dienesta Tālr: 67095261,
Pārtikas
uzraudzības e-pasts: ernests.zavadskis@pvd.gov.lv
departamenta direktors

v) garšvielas

EP

EP

F.24

F.25

Ārējās
zivsaimniecības (NAFO, NEAFC,
politikas jautājumu darba Mauritānijas Islāma
Republika, Marokas
grupa
Karaliste)

Iekšējās
zivsaimniecības Zvejas resursi
politikas jautājumu darba
grupa

ZM

Iveta Veinberga

Veterinārā
un
pārtikas Tālr: 67027392,
departamenta Pārtikas drošuma e-pasts: iveta.veinberga@zm.gov.lv
un higiēnas nodaļas vecākā
referente

ZM

Normunds
Riekstiņš

Zivsaimniecības departamenta Tālr: 29156051,
direktors
e-pasts: normunds.riekstins@zm.gov.lv

Ričards Derkačs

Zivsaimniecības departamenta Tālr: 29356358,
direktora vietnieks
e-pasts: ricards.derkacs@zm.gov.lv

Jānis Lagūns

Zivsaimniecības departamenta Tālr: 20228673,
Zivsaimniecības
stratēģijas e-pasts: janis.laguns@zm.gov.lv
nodaļas vadītājs

Normunds
Riekstiņš

Zivsaimniecības departamenta Tālr: 29156051,
direktors
e-pasts: normunds.riekstins@zm.gov.lv

Ričards Derkačs

Zivsaimniecības departamenta Tālr: 29356358,
direktora vietnieks
e-pasts: ricards.derkacs@zm.gov.lv

Jānis Lagūns

Zivsaimniecības departamenta Tālr: 20228673,
Zivsaimniecības
stratēģijas e-pasts: janis.laguns@zm.gov.lv
nodaļas vadītājs

Normunds
Riekstiņš

Zivsaimniecības departamenta Tālr: 29156051,
direktors
e-pasts: normunds.riekstins@zm.gov.lv

Ričards Derkačs

Zivsaimniecības departamenta Tālr: 29356358,
direktora vietnieks
e-pasts: ricards.derkacs@zm.gov.lv

Normunds
Riekstiņš

Zivsaimniecības departamenta Tālr: 29156051,
direktors
e-pasts: normunds.riekstins@zm.gov.lv

Jānis Lagūns

Zivsaimniecības departamenta Tālr: 20228673,
Zivsaimniecības
stratēģijas e-pasts: janis.laguns@zm.gov.lv
nodaļas vadītājs

VARAM

Ričards Derkačs

Zivsaimniecības departamenta Tālr:
direktora vietnieks
e-pasts: ricards.derkacs@zm.gov.lv

VARAM

Normunds
Riekstiņš

Zivsaimniecības departamenta Tālr: 29156051,
direktors
e-pasts: normunds.riekstins@zm.gov.lv

Edīte Kubliņa

Zivsaimiecības departamenta Tālr: 26140894,
Zivsaimniecības
atbalsta e-pasts: edite.kublina@zm.gov.lv
nodaļas vadītāja

Jānis Lagūns

Zivsaimniecības departamenta
Zivsaimniecibas stratēģijas
nodaļas vadītājs

ZM

VARAM

Flotes pārvaldīšana

ZM

VARAM

Zvejas kontrole

ZM

VARAM

Pētniecība, datu
ZM
programmas un zinātniskā
analīze
Strukturālā politika
ZM

Tirgus organizēšana

ZM

VARAM

Tālr: 20228673
e-pasts: janis.laguns@zm.gov.lv

EP

F.26

EP

F.29

EP

G.1

EP

EP

G.6

G.7

Zivsaimniecības
departamentu
ģenerāldirektoru darba
Ģenētiski
modificētu
organismu jautājumu ad
hoc darba grupa

ZM

Konkurētspējas
un
izaugsmes jautājumu darba
grupa

EM

ZM

Uzņēmējdarbības
un
pakalpojumu
jautājumu
darba grupa

Tehniskās harmonizācijas
darba grupa:

EM

a) mehāniskie
transportlīdzekļi
(iekšējais tirgus,
starptautiskais tirgus)
b) bīstamas vielas un
preparāti (mēslošanas
līdzekļi)

SM

VARAM/VM

ZM

ZM

ZM

ZM

Normunds
Riekstiņš

Zivsaimniecības departamenta Tālr: 29156051,
direktors
e-pasts: normunds.riekstins@zm.gov.lv

Juris Zinārs

Veterinārā
un
pārtikas Tālr: 26302615,
departamenta Biotehnoloģijas e-pasts: juris.zinars@zm.gov.lv
un kvalitātes nodaļas vadītājs

FM/LM/VM/TM/VARAM Iveta Baļčūne
/IZM/VK

Starptautisko lietu un stratēģijas Tālr: 28684105,
analīzes departamenta direktora e-pasts: iveta.balcune@zm.gov.lv
vietniece

Aiva Zvirbule

Lauku attīstības atbalsta
departamenta Lauku attīstības
fondu atbalsta nodaļas
vadītājas vietniece

Marija Dobele
(tikai
pakalpojumi)

Tirgus un tiešā atbalsta Tālr: 67027325,
departamenta Tirgus kopējās e-pasts:marija.dobele@zm.gov.lv
organizācijas nodaļas vecākā
referente

Iveta Baļčūne

Starptautisko lietu un stratēģijas Tālr: 28684105,
analīzes departamenta direktora e-pasts: iveta.balcune@zm.gov.lv
vietniece

Aiva Zvirbule

Lauku attīstības atbalsta
departamenta Lauku attīstības
fondu atbalsta nodaļas
vadītājas vietniece

Tālr: 67027674,
e-pasts: aiva.zvirbule@zm.gov.lv

Tirgus un tiešā atbalsta
departamenta Tirgus kopējās
organizācijas nodaļas vecākā
referente
Lauksaimniecības departamenta
Augkopības nodaļas vecākais
referents

Tālr: 67027325,
e-pasts:marija.dobele@zm.gov.lv

EM

Marija Dobele
(tikai
pakalpojumi)
Adris Bumbuls

EMVARAM/VM

Vents Ezers

Valsts
augu
aizsardzības Tālr: 67550929,
dienesta Augu aizsardzības e-pasts: vents.ezers@vaad.gov.lv
departamenta direktors

Ineta Jēkabsone

Lauksaimniecības departamenta Tālr: 67027177,
Lauksaimniecības
resursu e-pasts: ineta.jekabsone@zm.gov.lv
nodaļas vadītāja vietniece

Visas ministrijas

Tālr: 67027674,
e-pasts: aiva.zvirbule@zm.gov.lv

Tālr: 6702184,
e-pasts: adris.bumbuls@zm.gov.lv

EP

G.8

Muitas
savienības a) muitas tiesību akti un
politika
jautājumu darba grupa
b) kopējais muitas tarifs

FM

ZM

EM

Sintija Inne

Tirgus un tiešā atbalsta Tālr: 67027136,
departamenta Tirgus kopējās e-pasts: sintija.inne@zm.gov.lv
organizācijas nodaļas vecākā
referente

EP

G.23

Patērētāju aizsardzības un
informācijas
jautājumu
darba grupa

EM

ZM

VM

Dace Ugare

Veterinārā
departamenta
vietniece

EP

I.4

Farmācijas
preču
un
medicīnas ierīču jautājumu
darba grupa

VM

ZM

Inta Krauja

Veterinārā
un
pārtikas Tālr: 67027099,
departamenta
Dzīvnieku e-pasts: inta.krauja@zm.gov.lv
veselības un veterināro zāļu
nodaļas vecākā referente

EP

I.5

Pārtikas
produktu
jautājumu darba grupa

ZM

EP

J.1

Vides
grupa

jautājumu

darba ilgtspējīgas attīstības
iekšējie vides aspekti

ĢMO

EP

J.2

VM

Iveta Veinberga

Veterinārā
un
pārtikas Tālr: 67027392,
departamenta Pārtikas drošuma e-pasts: iveta.veinberga@zm.gov.lv
un higiēnas nodaļas vecākā
referente

Ināra Cine

Veterinārā
un
pārtikas Tālr: 67027146,
departamenta
Pārtikas e-pasts: inara.cine@zm.gov.lv
nekaitīguma nodaļas vecākā
referente

Lāsma Āboliņa

Meža
departamenta
Meža
resursu un medību nodaļas
vadītājadepartamenta
vietniece
Normunds Strūve Meža
direktora
vietnieks

Tālr: 67027285,
e-pasts: lasma.abolina@zm.gov.lv
Tālr: 29263844,
e-pasts: normunds.struve@zm.gov.lv

Ieva Līcīte

Tālr: 67027275,
e-pasts: ieva.licite@zm.gov.lv
Tālr: 26302615,
e-pasts: juris.zinars@zm.gov.lv

VARAM/VM/EM/SM

ZM

VARAM/VM/EM/ SM

Juris Zinārs

ĀM

Lāsma Āboliņa

ZM

pārtikas Tālr: 29903889,
direktora e-pasts: dace.ugare@zm.gov.lv

Gunta Evardsone Veterinārā
un
pārtikas Tālr: 67027629,
departamenta Pārtikas drošuma e-pasts: gunta.evardsone@zm.gov.lv
un higiēnas nodaļas vadītājas
vietniece

ZM

Starptautisku
vides mežsaimniecības jautājumi VARAM
jautājumu darba grupa

un

Lauksaimniecības departamenta
Augkopības nodaļas vecākā
referente
Veterinārā
un
pārtikas
departamenta Biotehnoloģijas
un kvalitātes nodaļas vadītājs

Meža
departamenta
Meža Tālr: 67027285,
resursu un medību nodaļas e-pasts: lasma.abolina@zm.gov.lv
vadītāja vietniece

Normunds Strūve Meža departamenta direktora Tālr: 29263844,
vietnieks
e-pasts: normunds.struve@zm.gov.lv

EK agri

lauksaimniecības
jautājumi

VARAM

ZM

ĀM

Ieva Līcīte

Lauksaimniecības departamenta Tālr: 67027275,
Augkopības nodaļas vecākā e-pasts: ieva.licite@zm.gov.lv
referente

bioloģiskais drošums

VARAM

ZM

ĀM

Juris Zinārs

Veterinārā
un
pārtikas Tālr: 26302615,
departamenta Biotehnoloģijas e-pasts: juris.zinars@zm.gov.lv
un kvalitātes nodaļas vadītājs

LAD

Marija Dobele

Tirgus un tiešā atbalsta Tālr: 67027325,
departamenta Tirgus kopējās e-pasts:marija.dobele@zm.gov.lv
organizācijas nodaļas vecākā
referente

Eiropas Komisijas Vienotās TKO a) Horizontālie jautājumi ZM
(t.sk. tirdzniecības
vadības komiteja:
mehānismi)

Eiropas Komisijas Vienotās TKO a) Horizontālie jautājumi ZM
(t.sk. tirdzniecības
vadības komiteja:
mehānismi)

LAD

b) Laukaugi (labība,
ZM
rīsi,), cukurs, šķiedraugi
(t.sk. lini un kaņepes),
sausā lopbarība, olīveļļa,
tabaka, sēklas, apiņi

c) Dārzkopības produkti
(augļi un dārzeņi,
pārstrādāti augļi un
dārzeņi, dzīvie augi).

ZM

LAD

d) Dzīvnieku produkti
ZM
(piens un piena produkti,
liellopu un teļa gaļa, aitu
un kazu gaļa, cūkgaļa,
mājputnu gaļa un olas).

Olga Ziņkovska

Lauku atbalsta dienesta Tirgus Tālr: 67027888,
kopējās
organizācijas e-pasts:olga.zinkovska@lad.gov.lv
departamenta direktore

Evita Kozlovska

Tirgus un tiešā atbalsta Tālr: 67027375,
departamenta Tirgus kopējās e-pasts: evita.kozlovska@zm.gov.lv
organizācijas nodaļas vadītājas
vietniece

Sintija Inne

Tirgus un tiešā atbalsta Tālr: 67027136,
departamenta Tirgus kopējās e-pasts: sintija.inne@zm.gov.lv
organizācijas nodaļas vecākā
referente

Olga Ziņkovska

Lauku atbalsta dienesta Tirgus Tālr: 67027888,
kopējās
organizācijas e-pasts:olga.zinkovska@lad.gov.lv
departamenta direktore

Adris Bumbuls

Lauksaimniecības departamenta Tālr: 6702184,
Augkopības nodaļas vecākais e-pasts: adris.bumbuls@zm.gov.lv
referents

Kristīne Sirmā

Lauksaimniecības departamenta Tālr: 29178894,
Augkopības nodaļas vadītāja
e-pasts: kristine.sirma@zm.gov.lv

Inese Ozola

Tirgus un tiešā atbalsta Tālr: 67027019,
departamenta Tirgus kopējās e-pasts: inese.ozola@zm.gov.lv
organizācijas nodaļas vecākā
referente

Dace Freimane

Tirgus un tiešā atbalsta Tālr: 67027454,
departamenta Tirgus kopējās e-pasts: dace.freimane@zm.gov.lv
organizācijas nodaļas vadītāja

Gunta Gulbe

Lauku
atbalsta
dienesta Tālr:67027269,
Zivsaimniecības un valsts e.pasts: gunta.gulbe@lad.gov.lv
atbalsta
departamenta
Ražošanas struktūru atbalsta
daļas vadītājas vietniece

Kristīne Sirmā

Lauksaimniecības departamenta Tālr: 29178894,
Augkopības nodaļas vadītāja
e-pasts: kristine.sirma@zm.gov.lv

Iveta Veinberga

Veterinārā
un
pārtikas Tālr: 67027392,
departamenta Pārtikas drošuma e-pasts: iveta.veinberga@zm.gov.lv
un higiēnas nodaļas vecākā
referente

Inga Orlova

Tirgus un tiešā atbalsta Tālr: 67027376,
departamenta Tirgus kopējās e-pasts: inga.orlova@zm.gov.lv
organizācijas nodaļas vecākā
referente

Marija Dobele

Tirgus un tiešā atbalsta Tālr: 67027325,
departamenta Tirgus kopējās e-pasts:marija.dobele@zm.gov.lv
organizācijas nodaļas vecākā
referente

Olga Ziņkovska

Lauku atbalsta dienesta Tirgus Tālr: 67027888,
kopējās
organizācijas e-pasts: olga.zinkovska@lad.gov.lv
departamenta direktore

Ineta Lavrinoviča Lauksaimniecības departamenta Tālr: 67027528,
Lopkopības
un ciltsdarba e-pasts: ineta.lavrinovica@zm.gov.lv
nodaļas vadītāja vietniece

EK

Vīna vadības komiteja

ZM

Agrārās Tālr: 67552410,
institūta e-pasts: Dainiss@lvaei.lv

LVAEI

Dainis Strumpe

Latvijas
Valsts
Ekonomikas
ekonomists

EM/FM/LAD

Elita Grīga

Veterinārā
un
pārtikas Tālr: 67027307,
departamenta Pārtikas drošuma e-pasts: elita.griga@zm.gov.lv
un higiēnas nodaļas vecākā
referente

Inese Ozola

Tirgus un tiešā atbalsta Tālr: 67027019,
departamenta Tirgus kopējās e-pasts: inese.ozola@zm.gov.lv
organizācijas nodaļas vecākā
referente

Svetlana Žuka

Lauku
atbalsta
dienesta
Tirdzniecības
mehānismu
departamenta Lauksaimniecības
produktu
eksporta
kompensācijas daļas vecākā
referente
Lauku
atbalsta
dienesta
Tirdzniecības
mehānismu
departamenta Licenču daļas
vecākā referente

Kristīne Audze

Tālr: 67027857,
e-pasts: svetlana.zuka@lad.gov.lv

Tālr: 67027012,
e-pasts: kristine.audze@lad.gov.lv

EK

Aromatizēto vīna dzērienu aprites
komiteja

ZM

Elita Grīga

Veterinārā
un
pārtikas Tālr: 67027307,
departamenta Pārtikas drošuma e-pasts: elita.griga@zm.gov.lv
un higiēnas nodaļas vecākā
referente

EK

Spirta vadības komiteja

ZM

Elita Grīga

Veterinārā
un
pārtikas Tālr:67027307,
departamenta Pārtikas drošuma e-pasts: elita.griga@zm.gov.lv
un higiēnas nodaļas vecākā
referente

EK

EK

EK

EK

EK

Sēklu vadības komiteja

ZM

Kopējās
sanāksmes
vadības
komiteja
Lauksaimniecības
produktu veicināšana

Kopējās
sanāksmes
vadības
komiteja
Lauksaimniecības
monetārie jautājumi

Lauksaimniecības
kvalitātes darba grupa

produktu

Lauksaimniecības
produktu
bioloģiskās ražošanas komiteja

ZM

ZM

ZM

Muitas kodeksa komiteja (īpašās
procedūras)

EM

EK
agri

Saimniecības uzskaites datu tīkla
(SUDAT) Kopienas komiteja

ZM

Pastāvīgā
komiteja

EK
agri

Lauksaimniecības struktūru
lauku attīstības komiteja

EK
agri

mežsaimniecības

un

Lauksaimniecības fondu komiteja

ZM

LVAEI

Ineta Jēkabsone

Lauksaimniecības departamenta Tālr: 67027177,
Lauksaimniecības
resursu e-pasts: ineta.jekabsone@zm.gov.lv
nodaļas vadītājas vietniece

Ilona Mežiniece - Tirgus un
Briede
departamenta
vietniece

tiešā

atbalsta Tālr.: 29143935,
direktora e-pasts: ilona.meziniece@zm.gov.lv

Oksana
Miloševska

Lauku
atbalsta
dienesta Tālr: 67027898,
Zivsaimniecības un valsts e-pasts: oksana.milosevska@lad.gov.lv
atbalsta departamenta Tirgus
stabilizēšanas pasākumu daļas
vecākā referente

Daina Siliņa

Budžeta
un
finanšu Tālr: 67878728,
departamenta ES fondu finanšu e-pasts: daina.silina@zm.gov.lv
vadības nodaļas vadītāja

Marika Straume

Budžeta
un
departamenta
Savienības
fondu
vadības
nodaļas
vietnieks

Ginta Dzerkale

Veterinārā
un
pārtikas Tālr: 67027404,
departamenta Biotehnoloģijas e-pasts: ginta dzerkale@zm.gov.lv
un kvalitātes nodaļas vecākā
referente

Juris Zinārs

Veterinārā
un
pārtikas Tālr: 26302615,
departamenta Biotehnoloģijas e-pasts: juris.zinars@zm.gov.lv
un kvalitātes nodaļas vadītājs

finanšu Tālr: 67027657,
Eiropas e-pasts: Marika.Straume@zm.gov.lv
finanšu
vadītāja

Everita Kalvāne

Veterinārā
un
pārtikas Tālr: 67027875,
departamenta Biotehnoloģijas e-pasts: liga.drozdovska@zm.gov.lv
un kvalitātes nodaļas vecākā
referente

Sintija Inne

Tirgus un tiešā atbalsta Tālr: 67027136,
departamenta Tirgus kopējās e-pasts: sintija.inne@zm.gov.lv
organizācijas nodaļas vecākā
referente

Sanita Maže

Tirgus un tiešā atbalsta Tālr: 67027425,
departamenta Pārtikas nozares e-pasts: sanita.maze@zm.gov.lv
nodaļas vecākā referente

Valda Bratka

Latvijas
Valsts
Agrārās Tālr: 67552786,
ekonomikas
institūta e-pasts: valda@lvaei.lv
Saimniecību
ekonomikas
nodaļas vadītāja

Normunds Strūve Meža departamenta direktora Tālr: 29263844,
vietnieks
e-pasts: normunds.struve@zm.gov.lv

ZM

ZM

LAD

Tirgus un tiešā atbalsta Tālr: 67027019,
departamenta Tirgus kopējās e-pasts: inese.ozola@zm.gov.lv
organizācijas nodaļas vecākā
referente

Līga Drozdovska Veterinārā
un
pārtikas Tālr: 67027875,
departamenta Biotehnoloģijas e-pasts: liga.drozdovska@zm.gov.lv
un kvalitātes nodaļas vecākā
referente

ZM

EK

EK
agri

LAD

Inese Ozola

LAD

ZM

Aiva Zvirbule

Lauku attīstības atbalsta
departamenta Lauku attīstības
fondu atbalsta nodaļas
vadītājas vietniece

Tālr: 67027674,
e-pasts: aiva.zvirbule@zm.gov.lv

Indulis Āboliņš

Lauku
atbalsta
direktora vietnieks

Ieva Burtniece

Lauku atbalsta dienesta Eiropas Tālr: 67027263,
Savienības
fondu
finanšu e-pasts: ieva.burtniece@lad.gov.lv
departamenta direktore

Marika Straume

Budžeta
un
departamenta
Savienības
fondu
vadības
nodaļas
vietnieks

dienesta Tālr: 67027487
e-pasts: indulis.abolins@lad.gov.lv

finanšu Tālr: 67027657,
Eiropas e-pasts: Marika.Straume@zm.gov.lv
finanšu
vadītāja

EK
agri

Lauksaimniecības
zinātniskās
pētniecības pastāvīgā komiteja

ZM

Ilze Slokenberga

Starptautisko lietu un strateģijas Tālr: 67027123,
analīzes
departamenta e-pasts: ilze.slokenberga@zm.gov.lv
Stratēģijas analīzes nodaļas
vadītāja vietniece

EK
agri

Ģenētisko resursu saglabāšanas,
raksturošanas un izmantošanas
lauksaimniecībā komiteja

ZM

Lāsma Āboliņa
(par meža
ģenētiskajiem
resursiem)

Meža
departamenta
Meža Tālr: 67027285,
resursu un medību nodaļas e-pasts: lasma.abolina@zm.gov.lv
vadītāja vietniece

Gints Lanka

Lauksaimniecības departamenta Tālr: 67027461,
Augkopības nodaļas vadītājas e-pasts: gints.lanka@zm.gov.lv
vietnieks

Gita Jansone
Lauksaimniecības departamenta Tālr: 28624214,
(atbildīga par
Lopkopības
un ciltsdarba e-pasts: gita.jansone@zm.gov.lv
lauksaimniecības nodaļas vadītāja
dzīvnieku
ģenētiskiem
resursiem)

EK
agri

Tiešo maksājumu vadības komiteja

ZM

LAD

Tirgus un tiešā atbalsta Tālr: 26551974,
departamenta direktors
e-pasts: zigmars.kikans@zm.gov.lv

Indra Ruļuka

Tirgus un tiešā atbalsta Tālr: 67027412,
departamenta Tiešo maksājumu e-pasts: indra.ruluka@zm.gov.lv
un
nozararu
ekonomikas
nodaļas vadītāja

Rita Sarma

Lauku atbalsta dienesta Eiropas Tālr: 67027850,
Savienības Tiešo maksājumu e-pasts: Rita Sarma@lad.gov.lv
departamenta
Maksājumu un pārskatu daļas
vadītāja vietniece

Aigars Šmelds

Lauku atbalsta dienesta Tiešo Tālr: 67027873,
maksājumu
departamenta e-pasts: aigars.smelds@lad.gov.lv
direktors

Savstarpējās atbilstības ekspertu
darba grupa

ZM

Andris Orlovskis Tirgus un tiešā atbalsta Tālr: 67027370,
departamenta Tiešo maksājumu e-pasts: andris.orlovskis@zm.gov.lv
un
nozararu
ekonomikas
nodaļas vecākais referents

KLP vienkāršošanas darba grupa

ZM

Zigmārs Ķikāns

Tirgus un tiešā atbalsta Tālr: 26551974,
departamenta direktors
e-pasts: zigmars.kikans@zm.gov.lv

Indra Ruļuka

Tirgus un tiešā atbalsta Tālr: 67027412,
departamenta Tiešo maksājumu e-pasts: Indra.Ruluka@zm.gov.lv
un
nozararu
ekonomikas
nodaļas vadītāja

EK
agri

EK
agri

Zigmārs Ķikāns

EK
agri

KLP monitoringa un novērtēšanas
ekspertu grupa

ZM

Jānis Šnakšis

Starptautisko lietu un stratēģijas Tālr: 67027672,
analīzes departamenta
e-pasts: Janis.Snaksis@zm.gov.lv
Stratēģijas analīzes nodaļas
vadītājs

EK
agri

Lauksaimniecības tirgus ekspertu a) laukaugi
grupa

ZM

Evita Kozlovska

Tirgus un tiešā atbalsta Tālr: 67027375,
departamenta Tirgus kopējās e-pasts: evita.kozlovska@zm.gov.lv
organizācijas nodaļas vadītājas
vietniece

b) olīveļļa

ZM

Inese Ozola

Tirgus un tiešā atbalsta Tālr: 67027019,
departamenta Tirgus kopējās e-pasts: inese.ozola@zm.gov.lv
organizācijas nodaļas vecākā
referente

Gunta Evardsone Veterinārā
un
pārtikas Tālr: 67027629,
departamenta Pārtikas drošuma e-pasts: gunta.everdsone@zm.gov.lv
un higiēnas nodaļas vadītājas
vietniece
c) augļu un dārzeņu
standartizācija

ZM

Iveta Veinberga

Veterinārā
un
pārtikas Tālr: 67027392,
departamenta Pārtikas drošuma e-pasts: iveta.veinberga@zm.gov.lv
un higiēnas nodaļas vecākā
referente

d) Vīns

ZM

Elita Grīga

Veterinārā
un
pārtikas Tālr: 67027307,
departamenta Pārtikas drošuma e-pasts: elita.griga@zm.gov.lv
un higiēnas nodaļas vecākā
referente

Inese Ozola

Tirgus un tiešā atbalsta Tālr: 67027019,
departamenta Tirgus kopējās e-pasts: inese.ozola@zm.gov.lv
organizācijas nodaļas vecākā
referente

e) Spirtotie dzērieni

ZM

Elita Grīga

Veterinārā
un
pārtikas Tālr: 67027307,
departamenta Pārtikas drošuma e-pasts: elita.griga@zm.gov.lv
un higiēnas nodaļas vecākā
referente

f) dzīvnieku produkti

ZM

Inga Orlova

Tirgus un tiešā atbalsta Tālr: 67027376,
departamenta Tirgus kopējās e-pasts: inga.orlova@zm.gov.lv
organizācijas nodaļas vecākā
referente

Marija Dobele

Tirgus un tiešā atbalsta Tālr: 67027325,
departamenta Tirgus kopējās e-pasts:marija.dobele@zm.gov.lv
organizācijas nodaļas vecākā
referente

Inga Skādule

Pārtikas un veterinārā dienesta Tālr: 67084602,
Dzīvnieku izcelsmes produktu e-pasts: inga.skadule@pvd.gov.lv
ražošanas uzraudzības daļas
vecākā eksperte

Inga Skādule

Pārtikas un veterinārā dienesta Tālr: 67084602,
Dzīvnieku izcelsmes produktu e-pasts: inga.skadule@pvd.gov.lv
ražošanas uzraudzības daļas
vecākā eksperte

Zigmārs Ķikāns

Tirgus un tiešā atbalsta Tālr: 26551974,
departamenta direktors
e-pasts: zigmars.kikans@zm.gov.lv

Rita Sarma

Lauku atbalsta dienesta Eiropas Tālr: 67027850,
Savienības Tiešo maksājumu e-pasts: rita sarma@lad.gov.lv
departamenta
Maksājumu un pārskatu daļas
vadītāja vietniece

Aigars Šmelds

Lauku atbalsta dienesta Tiešo Tālr: 67027873
maksājumu
departamenta e-pasts: aigars.smelds@lad.gov.lv
direktors

h) Cūku liemeņu
klasifikācija

EK
agri

Tiešo maksājumu ekspertu grupa

PVD

ZM

agri

EK
agri

EK
agri

Lauku attīstības ekspertu grupa

Indra Ruļuka

Tirgus un tiešā atbalsta Tālr: 67027412,
departamenta Tiešo maksājumu e-pasts: indra.ruluka@zm.gov.lv
un
nozararu
ekonomikas
nodaļas vadītāja

Andra Karlsone

Lauku
attīstības
atbalsta Tālr.67027077
departamenta Lauku attīstības e-pasts: andra.karlsone@zm.gov.lv
fondu atbalsta nodaļas vecākā
referente

b) Valsts lauku tīkla
ieviešana

Karīna
Afremoviča

Lauku
attīstības
atbalsta Tālr: 67027673,
departamenta
Fondu e-pasts: karina.afremovica@zm.gov.lv
uzraudzības un informācijas
koordinācijas nodaļas vadītāja

c) Lauku attīstības
programmas ieviešanas
monitorings

Maruta Grīnberga Lauku
attīstības
atbalsta Tālr: 67027568,
departamenta
Fondu e-pasts: maruta.grinberga@zm.gov.lv
uzraudzības un informācijas
koordinācijas nodaļas vecākā
referente

a) Lauku attīstība
(LEADER)

Lauksaimniecības
un
lauku a) bioloģiskā
attīstības ilgtspējības un kvalitātes lauksaimniecība
ekspertu grupa

ZM

Līga Drozdovska Veterinārā
un
pārtikas Tālr: 67027875,
departamenta Biotehnoloģijas e-pasts: liga.drozdovska@zm.gov.lv
un kvalitātes nodaļas vecākā
referente

ZM

Everita Kalvāne

Veterinārā
un
pārtikas Tālr: 67027630,
departamenta Biotehnoloģijas e-pasts: everita.kalvane@zm.gov.lv
un kvalitātes nodaļas vecākā
referente

Adrija Sietiņsone Pārtikas un veterinārā dienesta Tālr: 67027574,
Pārtikas
uzraudzības e-pasts: adrija.sietinsone@pvd.gov.lv
departamenta Augu izcelsmes
produktu,
dzērienu
un
bioloģiskās lauksaimniecības
uzraudzības
daļas
vecākā
eksperte

EK
agri

KLP Horizontālo jautājumu
ekspertu grupa

b) Ģenētiskie resursi

ZM

Gints Lanka

c) Lauksaimniecība un
klimata izmaiņas

ZM

Normunds Strūve Meža departamenta direktora Tālr: 29263844,
vietnieks
e-pasts: normunds.struve@zm.gov.lv

a) ISAMM

b) KLP komunikācija

ZM

ZM

Lauksaimniecības departamenta Tālr: 67027461
Augkopības nodaļas vadītājas e-pasts: gints.lanka@zm.gov.lv
vietnieks

Ieva Līcīte

Lauksaimniecības departamenta Tālr: 67027275,
Augkopības nodaļas vecākā e-pasts: ieva.licite@zm.gov.lv
referente

Marija Dobele

Tirgus un tiešā atbalsta Tālr: 67027325,
departamenta Tirgus kopējās e-pasts:marija.dobele@zm.gov.lv
organizācijas nodaļas vecākā
referente

Edijs Volkovičs

Administratīvā departamenta Tālr: 67027038,
Informācijas
tehnoloģiju e-pasts: edijs.volkovics@zm.gov.lv
nodaļas referents

Zigmārs Ķikāns

Tirgus un tiešā atbalsta Tālr: 26551974,
departamenta direktors
e-pasts: zigmars.kikans@zm.gov.lv

Indra Ruļuka

Tirgus un tiešā atbalsta Tālr: 67027412,
departamenta Tiešo maksājumu e-pasts: indra.ruluka@zm.gov.lv
un
nozararu
ekonomikas
nodaļas vadītāja

Andris Orlovskis Tirgus un tiešā atbalsta Tālr: 67027370,
departaments Tiešo maksājumu e-pasts: andris.orlovskis@zm.gov.lv
un nozaru ekonomikas nodaļas
vecākais referents
c) Vienkāršošana

ZM

Zigmārs Ķikāns

Tirgus un tiešā atbalsta Tālr: 26551974,
departamenta direktors
e-pasts: zigmars.kikans@zm.gov.lv

Indra Ruļuka

Tirgus un tiešā atbalsta Tālr: 67027412,
departamenta Tiešo maksājumu e-pasts: Indra.Ruluka@zm.gov.lv
un
nozararu
ekonomikas
nodaļas vadītāja

Andris Orlovskis Tirgus un tiešā atbalsta Tālr: 67027370,
departaments Tiešo maksājumu e-pasts: andris.orlovskis@zm.gov.lv
un nozaru ekonomikas nodaļas
vecākais referents

d) Konkurences jautājumi ZM
lauksaimniecībā

e) Lauku saimniecību datu ZM
uzskaites tīkls

LVAEI

Dace Freimane

Tirgus un tiešā atbalsta Tālr: 67027454,
departamenta Tirgus kopējās e-pasts: dace.freimane@zm.gov.lv
organizācijas nodaļas vadītāja

Marats Vasariņš

Tirgus un tiešā atbalsta Tālr: 67027425,
departaments Pārtikas nozares e-pasts: marats.vasarins@zm.gov.lv
nodaļas vecākais referents

Sanita Maže

Tirgus un tiešā atbalsta Tālr: 67027425,
departaments Pārtikas nozares e-pasts: sanita.maze@zm.gov.lv
nodaļas vecākā referente

Valda Bratka

Latvijas
Valsts
Agrārās Tālr: 67552786,
ekonomikas
institūta e-pasts: valda@lvaei.lv
Saimniecību
ekonomikas
nodaļas vadītāja

f) grāmatojumu
noskaidrošana

g) Savstarpējā atbilstība
un Saimniecību
konsultatīvā sistēma

ZM

LAD

ZM

Marika Straume

Budžeta
un
departamenta
Savienības
fondu
vadības
nodaļas
vietnieks

finanšu Tālr: 67027657,
Eiropas e-pasts: Marika.Straume@zm.gov.lv
finanšu
vadītāja

Ieva Burtniece

Tālr: 67027263,
Lauku atbalsta dienesta Eiropas e-pasts: ieva.burtniece@lad.gov.lv
Savienības
fondu
finanšu
departamenta direktore

Zigmārs Ķikāns

Tirgus un tiešā atbalsta Tālr: 26551974,
departamenta direktors
e-pasts: zigmars.kikans@zm.gov.lv

Andris Orlovskis Tirgus un tiešā atbalsta Tālr: 67027370,
departamenta Tiešo maksājumu e-pasts: andris.orlovskis@zm.gov.lv
un nozaru ekonomikas nodaļas
vecākais referents
EK
agri

Lauksaimniecība Vidusjūras
reģionā

ZM

Zigmārs Ķikāns

Tirgus un tiešā atbalsta Tālr: 26551974,
departamenta direktors
e-pasts: zigmars.kikans@zm.gov.lv

EK
envir

Nitrātu komiteja

ZM

Ieva Braņicka

Lauksaimniecības departamenta Tālr: 67027683,
Lauksaimniecības
resursu e-pasts: ieva.branicka@zm.gov.lv
nodaļas vecākā referente

Jānis Bārs

Meža
departamenta
Meža Tālr: 67027554,
resursu un medību nodaļas e-pasts: janis.bars@zm.gov.lv
vecākais referents

Meža ugunsgrēki

EK envir Lauksaimniecība, Meži un Augsne

ZM

VMD

Edijs Leišavnieks Valsts meža dienesta Meža un Tālr: 67221092,
vides
aizsardzības
daļas e-pasts: edijs.leisavnieks@vmd.gov.lv
vadītāja vietnieks
EK
agri

EK
enterp

EK
sante

Produkti,
kas
neietilpst
pielikumā vadības komiteja

ZM

I

Mēslošanas līdzekļi

ZM

Pārtikas ķēdes un dzīvnieku Dzīvnieku veselība un
labturība
veselības pastāvīgā komiteja

ZM

Pārtikas ķēdes bioloģiskā ZM
drošība

LAD

VAAD

PVD

PVD

Sintija Inne

Tirgus un tiešā atbalsta Tālr: 67027136,
departamenta Tirgus kopējās e-pasts: sintija.inne@zm.gov.lv
organizācijas nodaļas vecākā
referente

Vita Lenerte

Lauku
atbalsta
dienesta Tālr: 67027235,
Tirdzniecības
mehānismu e-pasts: vita.lenerte@lad.gov.lv
departamenta
Pārstrādāto
lauksaimniecības
produktu
eksporta kompensācijas daļas
vadītāja

Aiga Mitre

Lauksaimniecības departamenta Tālr: 67878703,
Lauksaimniecības
resursu e-pasts: aiga.mitre@zm.gov.lv
nodaļas vecākā referente

Skaidrīte Rulle

Valsts
augu
aizsardzības Tālr: 67551272,
dienesta
Agroķīmijas e-pasts: skaidrite.rulle@vaad.gov.lv
departamenta direktore

Antra Briņķe

Veterinārā
departamenta
vietniece

Sanita Vanaga

Veterinārā
un
pārtikas Tālr: 67027363,
departamenta
Dzīvnieku e-pasts: sanita.vanaga@zm.gov.lv
veselības un veterināro zāļu
nodaļas vadītāja vietniece

Liene Ansone

Veterinārā
un
pārtikas Tālr: 67027245,
departamenta
Dzīvnieku e-pasts: liene.ansone@zm.gov.lv
tirdzniecības, labturības un
barības nodaļas vadītāja

Kristīne
Lamberga

Pārtikas un veterinārā dienesta Tālr: 67095260,
Veterinārās
uzraudzības e-pasts: kristine.lamberga@pvd.gov.lv
departamenta direktore

Dace Ugare

Veterinārā
departamenta
vietniece

un

pārtikas Tālr: 29903889,
direktora e-pasts: dace.ugare@zm.gov.lv

Antra Briņķe

Veterinārā
departamenta
vietniece

un

pārtikas Tālr: 29285506,
direktora e-pasts: antra.brinke@zm.gov.lv

Irita Lāce

Veterinārā
un
pārtikas Tālr: 67027200,
departamenta Pārtikas drošuma e-pasts: irita.lace@zm.gov.lv
un higiēnas nodaļas vecākā
referente

Jānis Altenburgs

Pārtikas un veterinārā dienesta Tālr: 67095248,
Pārtikas
uzraudzības e-pasts: janis.altenburgs@pvd.gov.lv
departamenta
direktora
vietnieks

un

pārtikas Tālr: 29285506,
direktora e-pasts: antra.brinke@zm.gov.lv

Ernests Zavadskis Pārtikas un veterinārā dienesta, Tālr. 67084622, e-pasts:
Pārtikas
uzraudzības ernests.zavadskis@pvd.gov.lv
departaments direktors
Kontrole un importa
nosacījumi

ZM

PVD

Liene Ansone

Veterinārā
un
pārtikas Tālr: 67027245,
departamenta
Dzīvnieku e-pasts: liene.ansone@zm.gov.lv
tirdzniecības, labturības un
barības nodaļas vadītāja

Antra Briņķe

Veterinārā
departamenta
vietniece

Dace Lauska

Veterinārā
un
pārtikas Tālr: 67027264,
departamenta Pārtikas drošuma e-pasts: dace.lauska@zm.gov.lv
un higiēnas nodaļas vecākā
referente

un

pārtikas Tālr: 29285506,
direktora e-pasts: antra.brinke@zm.gov.lv

nosacījumi

Pārtikas ķēdes
toksikoloģiskā drošība

Vispārējā pārtikas
likumdošana

ZM

ZM

PVD

PVD

Sandra Smuļko

Pārtikas un veterinārā dienesta Tālr: 67027124,
Robežkontroles departamenta e-pasts: sandra.smulko@pvd.gov.lv
vecākā eksperte

Ērika Pauliņa

Pārtikas un veterinārā dienesta Tālr: 67095237,
Starptautiskās
tirdzniecības e-pasts: erika.paulina@pvd.gov.lv
daļas vadītāja

Zanda Turka

Pārtikas un veterinārā dienesta Tālr: 67095255,
Starptautiskās
tirdzniecības e-pasts: zanda.turka@pvd.gov.lv
daļas vecākā eksperte

Edgars Riekstiņš

Veterinārā
un
pārtikas Tālr: 67027354
departamenta
Pārtikas e-pasts: edgars.riekstins@zm.gov.lv
nekaitīguma nodaļas vecākais
referents

Andra Vernere

Pārtikas un veterinārā dienesta, Tālr: 67027694,
Pārtikas
uzradzības, e-pasts: andra.vernere@pvd.gov.lv
plānošanas,
analīzes
un
uzņēmumu atzīšanas daļas
vecākā eksperte

Tatjana Garanča

Pārtikas un veterinārā dienesta Tālr: 67027426,
Robežkontroles departamenta e-pasts: tatjana.garanca@pvd.gov.lv
Direktora vietniece pārtikas un
nepārtikas preču robežkontroles
jomā

Gunta Evardsone Veterinārā
un
pārtikas Tālr: 67027629,
departamenta Pārtikas drošuma e-pasts: gunta.evardsone@zm.gov.lv
un higiēnas nodaļas vadītājas
vietniece
Juris Zinārs

Veterinārā
un
pārtikas Tālr: 26302615,
departamenta Biotehnoloģijas e-pasts: juris.zinars@zm.gov.lv
un kvalitātes nodaļas vadītājs

Ernests Zavadskis Pārtikas un veterinārā dienesta Tālr: 67095261,
Pārtikas
uzraudzības e-pasts: ernests.zavadskis@pvd.gov.lv
departamenta direktors
Diāna Birkenfelde Pārtikas un veterinārā dienesta Tālr: 67084607,
Pārtikas produktu reģistrācijas e-pasts: diana.birkenfelde@pvd.gov.lv
daļas vadītāja

Dzīvnieku barība

Augu aizsardzības
līdzekļu likumdošana

Pesticīdu atliekvielas

Ģenētiski modificētā
pārtika un dzīvnieku
barība

EK
sante

Pastāvīgās komitejas:

Augu veselība

ZM

PVD

VAAD

ZM

ZM

VAAD

PVD/VAAD

PVD

ZM

Jānis Altenburgs

Pārtikas un veterinārā dienesta Tālr: 67095248,
Pārtikas
uzraudzības e-pasts: janis.altenburgs@pvd.gov.lv
departamenta
direktora
vietnieks

Agija Mediņa

Veterinārā
un
pārtikas Tālr: 67027297,
departamenta
Dzīvnieku e-pasts: agija.medina@zm.gov.lv
tirdzniecības, labturības un
barības
nodaļas
vecākā
referente

Dace Grīnhofa

Pārtikas un veterinārā dienesta Tālr: 67095266,
Veterinārās
uzraudzības e-pasts: dace.grinhofa@pvd.gov.lv
departamenta
Veterināro
objektu uzraudzības daļas
vecākā eksperte

Vents Ezers

Valsts
augu
aizsardzības Tālr: 67550929,
dienesta Augu aizsardzības e-pasts: vents.ezers@vaad.gov.lv
departamenta direktors

Regīna Čūdere

Valsts
augu
aizsardzības Tālr: 67185481,
dienesta Augu aizsardzības e-pasts: regina.cudere@vaad.gov.lv
departamenta
Augu
aizsardzības
līdzekļu
reģistrācijas daļas vadītāja

Edgars Riekstiņš

Veterinārā
un
pārtikas Tālr: 67027354,
departamenta
Pārtikas e-pasts: edgars.riekstins@zm.gov.lv
nekaitīguma nodaļas vecākais
referents

Laura Misiņa

Valsts augu aizsardzības
dienesta Augu aizsardzības
departamenta Augu
aizsardzības līdzekļu
novērtēšanas daļas referente

Sigita Boča

Veterinārā
un
pārtikas Tālr: 67027069,
departamenta Biotehnoloģijas e-pasts: sigita.boca@zm.gov.lv
un kvalitātes nodaļas vecākā
referente

Māris Eiklons

Pārtikas un veterinārā dienesta Tālr: 67027483,
Pārtikas
uzraudzības e-pasts: maris.eiklons@pvd.gov.lv
departamenta Augu izcelsmes
produktu,
dzērienu
un
bioloģiskās lauksaimniecības
uzraudzības daļas vadītājs

Agita Pence

Valsts
augu
aizsardzības Tālr: 67550926,
dienesta
Augu
karantīnas e-pasts: agita.pence@vaad.gov.lv
departamenta
direktora
vietniece

Ilze Magone

Lauksaimniecības departamenta Tālr: 67027258,
Lauksaimniecības
resursu e-pasts: ilze.magone@zm.gov.lv
nodaļas vecākā referente

Tālr: 67550945,
e-pasts: laura.misina@vaad.gov.lv

EK
sante

Pastāvīgās komitejas:

Sēklas un pavairojamais
materiāls
lauksaimniecībā,
dārzkopībā,
mežsaimniecībā un
vīnkopībā

Ineta Jēkabsone

Lauksaimniecības departamenta Tālr: 67027177,
Lauksaimniecības
resursu e-pasts: ineta.jekabson@zm.gov.lv
nodaļas vadītāja vietniece

Velta Evelone

Valsts
augu
aizsardzības Tālr. 67113262,
dienesta
Sēklu
kontroles e-pasts: velta.evelone@vaad.gov.lv
departamenta direktore

Rita Benta

Meža
departamenta
Meža Tālr: 67027251,
resursu un medību nodaļas e-pasts: rita.benta@zm.gov.lv
vadītāja

Arnis Gailis

Valsts meža dienesta
Mežsaimniecības daļas
vecākais referents

Laura Laizāne

Lauksaimniecības departamenta Tālr: 67027360,
Lauksaimniecības
resursu e-pasts: laura.laizane@zm.gov.lv
nodaļas vecākā referente

Jūlija Sebeļeva

Valsts
augu
aizsardzības Tālr: 67550928,
dienesta
Augu
karantīnas e-pasts: julija.sebeleva@vaad.gov.lv
departamenta
Fitosanitārās
uzraudzības
daļas
vecākā
inspektore

Laura Laizāne

Lauksaimniecības departamenta Tālr: 67027360,
Lauksaimniecības
resursu e-pasts: laura.laizane@zm.gov.lv
nodaļas vecākā referente

Jūlija Sebeļeva

Valsts
augu
aizsardzības Tālr: 67550928,
dienesta
Augu
karantīnas e-pasts: julija.sebeleva@vaad.gov.lv
departamenta
Fitosanitārās
uzraudzības
daļas
vecākā
inspektore

Ģenētiski modificētā
ZM
pārtika un barība un risks
videi

Sigita Boca

Veterinārā
un
pārtikas Tālr: 67027069,
departamenta Biotehnoloģijas e-pasts: sigita.boca@zm.gov.lv
un kvalitātes nodaļas vecākā
referente

Augu šķirņu īpašuma
tiesības

ZM

Daiga Bajale

Lauksaimniecības departamenta Tālr: 67027313,
Lauksaimniecības
resursu e-pasts: daiga.bajale@zm.gov.lv
nodaļas vecākā referente

Zootehnika

ZM

Gita Jansone

Lauksaimniecības departamenta Tālr.: 28624214,
Lopkopības
un ciltsdarba e-pasts: gita.jansone@zm.gov.lv
nodaļas vadītāja

Mārtiņš Seržants

Pārtikas un veterinārā dienesta Tālr: 67027586,
Veterinārās
uzraudzības e-pasts: martins.serzants@pvd.gov.lv
departamenta
Dzīvnieku
infekcijas slimību uzraudzības
daļas vecākais eksperts

Olita VecumaVeco

Veterinārā
un
pārtikas Tālr: 67027551,
departamenta
Dzīvnieku e-pasts: olita.vecuma@zm.gov.lv
veselības un veterināro zāļu
nodaļas vecākā referente

ZM

VMD, VAAD

Pavairojamais materiāls ZM
augļaugu ģintīm un sugām

Dekoratīvo augu
pavairojamais materiāls

EK
sante

Darba grupas:

ZM

Ūdensdzīvnieku veselība PVD

Dzīvnieku slimību
apkarošanas un
uzraudzības darba grupa

VAAD

PVD

VAAD

ZM

Edvīns Oļševskis Pārtikas un veterinārā dienesta Tālr: 67095240
Veterinārās
uzraudzības e-pasts: edvins.olsevskis@pvd.gov.lv
departamenta
direktora
vietnieks

ZM

Olita VecumaVeco

TSE darba grupa

Zoonožu darba grupa

PVD

ZM

ZM

PVD

Tālr: 28317063,
arnis.gailis@vmd.gov.lv

BIOR

BIOR

Veterinārā
un
pārtikas Tālr: 67027551,
departamenta
Dzīvnieku e-pasts: olita.vecuma-veco@zm.gov.lv
veselības un veterināro zāļu
nodaļas vecākā referente

Edvīns Oļševskis Pārtikas un veterinārā dienesta Tālr: 67095240
Veterinārās
uzraudzības e-pasts: edvins.olsevskis@pvd.gov.lv
departamenta
direktora
vietnieks
Sigita Tauriņa

Veterinārā
un
pārtikas Tālr: 67027064,
departamenta
Dzīvnieku e-pasts: sigita.taurina@zm.gov.lv
veselības un veterināro zāļu
nodaļas vecākā referente

Ieva Rodze

Pārtikas drošības, dzīvnieku
Tālrunis: 29237625,
veselības un vides zinātniskais e-pasts: ieva.rodze@bior.gov.lv
institūta "BIOR" Dzīvnieku
slimību diagnostikas
laboratorijas vadītāja

Sigita Tauriņa

Veterinārā
un
pārtikas Tālr: 67027064,
departamenta
Dzīvnieku e-pasts: sigita.taurina@zm.gov.lv
veselības un veterināro zāļu
nodaļas vecākā referente

Tatjana Ribakova Pārtikas un veterinārā dienesta Tālr.: 67027584,
Veterinārās
uzraudzības tatjana.ribakova@pvd.gov.lv
departamenta vecākā eksperte
Ieva Rodze

Pārtikas drošības, dzīvnieku
Tālrunis: 29237625 e-pasts:
veselības un vides zinātniskais ieva.rodze@bior.gov.lv
institūta "BIOR" Dzīvnieku
slimību diagnostikas
laboratorijas vadītāja

TRACES darba grupa

Medus bišu veselības
darba grupa

PVD

ZM

Veterinārā likumdošana - ZM
Higiēnas regulu
ieviešanas pasākumi

PVD/BIOR

PVD

Zanda Turka

Pārtikas un veterinārā dienesta Tālr: 67095255,
Starptautiskās tirdzniecības
e-pasts: zanda.turka@pvd.gov.lv
daļas vecākā eksperte
(koordinators)

Iveta Zemniece

Pārtikas un veterinārā dienesta Tālr.67027505, e-pasts:
Robežkontroles departamenta iveta.zemniece@pvd.gov.lv
direktora vietniece veterinārās
robežkontroles jomā.

Kristīna
Romanova

Pārtikas un veterinārā dienesta Tālr: 67027111,
robežkontroles departamenta
e-pasts: kristina.romanova@pvd.gov.lv
direktora vietniece fitosanitārās
robežukontroles jomā

Sigita Tauriņa

Veterinārā
un
pārtikas Tālr: 67027064,
departamenta
Dzīvnieku e-pasts: sigita.taurina@zm.gov.lv
veselības un veterināro zāļu
nodaļas vecākā referente

Madara Stinka

Pārtikas un veterinārā dienesta Tālr: 67027581,
Veterinārās
uzraudzības e-pasts: madara.stinka@pvd.gov.lv
departamenta
Dzīvnieku
slimību uzraudzības daļas
vadītāja

Ieva Rodze

Pārtikas drošības, dzīvnieku
Tālrunis: 29237625,
veselības un vides zinātniskais e-pasts: ieva.rodze@bior.gov.lv
institūta Dzīvnieku slimību
diagnostikas laboratorijas
vadītāja

Irita Lāce

Veterinārā
un
pārtikas Tālr: 67027200,
departamenta Pārtikas drošuma e-pasts: irita.lace@zm.gov.lv
un higiēnas nodaļas vecākā
referente

Dace Ugare

Veterinārā
departamenta
vietniece

Iveta Veinberga

Veterinārā
un
pārtikas Tālr: 67027392, e-pasts:
departamenta Pārtikas drošuma iveta.veinberga@zm.gov.lv
un higiēnas nodaļas vecākā
referente

un

pārtikas Tālr: 29903889,
direktora e-pasts: dace.ugare@zm.gov.lv

Ernests Zavadskis Pārtikas un veterinārā dienesta, Tālr: 67094622,
Pārtikas
uzraudzības e-pasts: ernests.zavadskis@pvd.gov.lv
departamenta direktors
Pārtikas likumdošana
Marķēšanas regulas par
veselīguma un
uzturvērtības norādēm
ieviešanas pasākumi
Pārtikas likumdošana
Marķēšanas regulas
ieviešanas pasākumi

Pesticīdu atliekas

Dzīvnieku identifikācija
un reģistrācija

ZM

PVD

Gunta Evardsone Veterinārā
un
pārtikas Tālr: 67027629,
departamenta Pārtikas drošuma e-pasts: gunta.evardsone@zm.gov.lv
un higiēnas nodaļas vadītāja
vietniece

ZM

PVD

Gunta Evardsone Veterinārā
un
pārtikas Tālr: 67027629,
departamenta Pārtikas drošuma e-pasts: gunta.evardsone@zm.gov.lv
un higiēnas nodaļas vadītāja
vietniece

ZM

ZM

VAAD/ PVD

PVD

Tatjana
Marčenkova

Pārtikas un veterinārā dienesta Tālr: 67095342,
Pārtikas
uzraudzības e-pasts: tatjana.marcenkova@pvd.gov.lv
departamenta
Pārtikas
izplatīšanas uzraudzības daļas
vadītāja

Edgars Riekstiņš

Veterinārā
un
pārtikas Tālr: 67027354,
departamenta
Pārtikas e-pasts: edgars.riekstins@zm.gov.lv
nekaitīguma nodaļas vecākais
referents

Laura Misiņa

Valsts augu aizsardzības
dienesta Augu aizsardzības
departamenta Augu
aizsardzības līdzekļu
novērtēšanas daļas referente

Tatjana Garanča

Pārtikas un veterinārā dienesta Tālr: 67027426,
Robežkontroles departamenta e-pasts: tatjana.garanca@pvd.gov.lv
Direktora vietniece pārtikas un
nepārtikas preču robežkontroles
jomā

Ineta Lavrinoviča Lauksaimniecības departamenta Tālr: 67027528,
Lopkopības
un ciltsdarba e-pasts: ineta.lavrinovica@zm.gov.lv
nodaļas vadītāja vietniece

Maija Irbe

Likumdošana pesticīdu
jomā

Pārtikas likumdošana:
Toksikoloģiskā sekcija:
Atliekvielas dzīvnieku
izcelsmes pārtikas
produktos

VAAD

ZM

PVD/LD

PVD

Tālr: 67550945,
e-pasts: laura.misina@vaad.gov.lv

Pārtikas un veterinārā dienseta Tālr: 67095263,
Novietņu uzraudzības daļas e-pasts: maija.irbe@pvd.gov.lv
vadītāja

Kristīne Lifānova Valsts
augu
aizsardzības Tālr: 67027098,
dienesta direktore
e-pasts: kristine.lifanova@vaad.gov.lv
Regīna Čūdere

Valsts
augu
aizsardzības Tālr: 67185481,
dienesta Augu aizsardzības e-pasts: regina.cudere@vaad.gov.lv
departamenta
Augu
aizsardzības
līdzekļu
reģistrācijas daļas vadītāja

Ilze Magone

Lauksaimniecības departamenta Tālr: 67027258,
Lauksaimniecības
resursu e-pasts: ilze.magone@zm.gov.lv
nodaļas vecākā referente

Baiba Kārkliņa

Veterinārā
un
pārtikas Tālr: 67027638,
departamenta
Dzīvnieku e-pasts: baiba.karklina@zm.gov.lv
veselības un veterināro zāļu
nodaļas vecākā referente

Pārtikas likumdošana:
Toksikoloģiskā sekcija:
Atliekvielas dzīvnieku
izcelsmes pārtikas
produktos

ZM

Ekspertu darba grupa:
Veterināro zāļu
atliekvielas dzīvnieku
izcelsmes pārtikas
produktos

ZM

Dzīvnieku barības
oficiālās kontroles

PVD

PVD

PVD

"Pesticīdi - novērtējums" VAAD

Jaunā pārtika

PVD

Dzīvnieku izcelsmes
pārtikas kontrole
(iekšējās un ārējās
kontroles)

PVD

Pārtikas un dzīvnieku
barības ātrās ziņošanas
sistēma

ZM

Veterinārā
un
pārtikas Tālr: 67027638,
departamenta
Dzīvnieku e-pasts: baiba.karklina@zm.gov.lv
veselības un veterināro zāļu
nodaļas vecākā referente

Andra Vernere

Pārtikas un veterinārā dienesta, Tālr: 67027694,
Pārtikas
uzradzības, e-pasts: andra.vernere@pvd.gov.lv
plānošanas,
analīzes
un
uzņēmumu atzīšanas daļas
vecākā eksperte

Baiba Kārkliņa

Veterinārā
un
pārtikas Tālr: 67027638,
departamenta
Dzīvnieku e-pasts: baiba.karklina@zm.gov.lv
veselības un veterināro zāļu
nodaļas vecākā referente

Andra Vernere

Pārtikas un veterinārā dienesta, Tālr: 67027694,
Pārtikas
uzradzības, e-pasts: andra.vernere@pvd.gov.lv
plānošanas,
analīzes
un
uzņēmumu atzīšanas daļas
vecākā eksperte

Dace Grīnhofa

Pārtikas un veterinārā dienesta Tālr: 67095266,
Veterinārās
uzraudzības e-pasts: dace.grinhofa@pvd.gov.lv
departamenta
Veterināro
objektu uzraudzības daļas
vecākā eksperte

Vents Ezers

Valsts
augu
aizsardzības Tālr: 67550929,
dienesta Augu aizsardzības e-pasts: vents.ezers@vaad.gov.lv
departamenta direktors

Regīna Čūdere

Valsts
augu
aizsardzības Tālr: 67185481,
dienesta Augu aizsardzības e-pasts: regina.cudere@vaad.gov.lv
departamenta
Augu
aizsardzības
līdzekļu
reģistrācijas daļas vadītāja

Juris Zinārs

Veterinārā
un
pārtikas Tālr: 26302615,
departamenta Biotehnoloģijas e-pasts: juris.zinars@zm.gov.lv
un kvalitātes nodaļas vadītājs

Ernests Zavadskis Pārtikas un veterinārā dienesta Tālr: 67095261,
Pārtikas
uzraudzības e-pasts: ernests.zavadskis@pvd.gov.lv
departamenta direktors

PVD

Dzīvnieku blakusproduktu ZM
darba grupa

Baiba Kārkliņa

PVD

Jānis Altenburgs

Pārtikas un veterinārā dienesta Tālr: 67095248,
Pārtikas
uzraudzības e-pasts: janis.altenburgs@pvd.gov.lv
departamenta
direktora
vietnieks

Andra Vernere

Pārtikas un veterinārā dienesta, Tālr: 67027694,
Pārtikas
uzradzības, e-pasts: andra.vilcina@pvd.gov.lv
plānošanas,
analīzes
un
uzņēmumu atzīšanas daļas
vecākā eksperte

Aija Tora

Veterinārā
un
pārtikas Tālr: 67027620,
departamenta
Dzīvnieku e-pasts: aija.tora@zm.gov.lv
veselības un veterināro zāļu
nodaļas vecākā referente

Toivo Lāāts

Pārtikas un veterinārā dienesta Tālr.: 67084626
Veterinārās
uzraudzības e-pasts: toivo.laats@pvd.gov.lv
departamenta
Veterināro
objektu uzraudzības daļas
vecākais eksperts

Aivars Rolšteins

Pārtikas un veterinārā dienesta Tālr: 67095268,
Dzīvnieku izcelsmes produktu e-pasts: aivars.rolsteins@pvd.gov.lv
ražošanas uzraudzības daļas
vecākais eksperts

Pārtikas piedevas

ZM

Inuta Kaļķe

Veterinārā
un
pārtikas Tālr: 67878714,
departamenta
Pārtikas e-pasts: inuta.kalke@zm.gov.lv
nekaitīguma nodaļas vadītāja
vietniece

Pārtikas fermenti

ZM

Inuta Kaļķe

Veterinārā
un
pārtikas Tālr: 67878714,
departamenta
Pārtikas e-pasts: inuta.kalke@zm.gov.lv
nekaitīguma nodaļas vadītāja
vietniece

Aromatizētāji

ZM

Inuta Kaļķe

Veterinārā
un
pārtikas Tālr: 67878714,
departamenta
Pārtikas e-pasts: inuta.kalke@zm.gov.lv
nekaitīguma nodaļas vadītāja
vietniece

Ekstrakcijas šķīdinātāji

ZM

Inuta Kaļķe

Veterinārā
un
pārtikas Tālr: 67878714,
departamenta
Pārtikas e-pasts: inuta.kalke@zm.gov.lv
nekaitīguma nodaļas vadītāja
vietniece

Pārtika, kas apstrādāta ar ZM
jonizējošo starojumu

Edgars Riekstiņš

Veterinārā
un
pārtikas Tālr: 67027354
departamenta
Pārtikas e-pasts: edgars.riekstins@zm.gov.lv
nekaitīguma nodaļas vecākais
referents

Diētiskā pārtika un
pārtika zīdaiņiem un
maziem bērniem

ZM

Ināra Cine

Veterinārā
un
pārtikas Tālr: 67027146,
departamenta
Pārtikas e-pasts: inara.cine@zm.gov.lv
nekaitīguma nodaļas vecākā
referente

Minerālūdens

ZM

Inuta Kaļķe

Veterinārā
un
pārtikas Tālr: 67878714,
departamenta
Pārtikas e-pasts: inuta.kalke@zm.gov.lv
nekaitīguma nodaļas vadītāja
vietniece

EK
sanco

Ekspertu komitejas

Materiāli kontaktā ar
pārtiku

ZM

Ināra Cine

Veterinārā
un
pārtikas Tālr: 67027146,
departamenta
Pārtikas e-pasts: inara.cine@zm.gov.lv
nekaitīguma nodaļas vecākā
referente

Antimikrobiālā
rezistence

ZM

Inta Krauja

Veterinārā
un
pārtikas Tālr: 67027099,
departamenta
Dzīvnieku e-pasts:Inta.Krauja@zm.gov.lv
veselības un veterināro zāļu
nodaļas vecākā referente

Veterinārijas ekspertu
darba grupa (vet.zāles)

ZM

Inta Krauja

Veterinārā
un
pārtikas Tālr: 67027099,
departamenta
Dzīvnieku e-pasts:Inta.Krauja@zm.gov.lv
veselības un veterināro zāļu
nodaļas vecākā referente

Bagātinātā pārtika

ZM

Ināra Cine

Veterinārā
un
pārtikas Tālr: 67027146,
departamenta
Pārtikas e-pasts: inara.cine@zm.gov.lv
nekaitīguma nodaļas vecākā
referente

Pārtikas
mikrobioloģiskais
piesārņojums

ZM

Edgars Riekstiņš

Veterinārā
un
pārtikas Tālr: 67027354,
departamenta
Pārtikas e-pasts: edgars.riekstins@zm.gov.lv
nekaitīguma nodaļas vecākais
referents

Augu ģenētisko resursu
ekspertu darba grupa

ZM

Gints Lanka

Lauksaimniecības departamenta Tālr: 67027461,
Augkopības nodaļas vadītājas e-pasts: gints.lanka@zm.gov.lv
vietnieks

Lauksaimnieciskie
piesārņotāji

ZM

Edgars Riekstiņš

Veterinārā
un
pārtikas Tālr: 67027354,
departamenta
Pārtikas e-pasts: edgars.riekstins@zm.gov.lv
nekaitīguma nodaļas vecākais
referents

Agita Krastiņa

Pārtikas un veterinārā dienesta Tālr: 67027426,
Pārtikas un veterinārā dienesta e-pasts:agita.krastina@pvd.gov.lv
Robežkontroles departamenta
vecākā eksperte

Edgars Riekstiņš

Veterinārā
un
pārtikas Tālr: 67027354,
departamenta
Pārtikas e-pasts: edgars.riekstins@zm.gov.lv
nekaitīguma nodaļas vecākais
referents

Andris Vaiders

Pārtikas un veterinārā dienesta Tālr: 67095252,
Pārtikas
uzraudzības e-pasts: andris.vaiders@pvd.gov.lv
departamenta
Dzīvnieku
izcelsmes pārtikas ražošanas
uzraudzības daļas vecākais
eksperts

Noturīgais organiskais
piesārņojums pārtikā

Etiķetēšana

EK
sanco

EK
envir

Sagatavošanās
sanitārajām un
komitejām

sanāksmes
fitosanitārajām

Dzeramā ūdens komiteja

EK envir ĢMO izplatīšana vidē

PVD

Gunta Evardsone Veterinārā
un
pārtikas Tālr: 67027629,
departamenta Pārtikas drošuma e-pasts: gunta.evardsone@zm.gov.lv
un higiēnas nodaļas vadītāja
vietniece

ZM

VAAD

Dzīvnieku blakusprodukti ZM

Apkārtējās vides un
industriālais
piesārņojums

PVD

ZM

Dzīvnieku barības
BIOR
likumdošana (apakšgrupa
"analīzes metodes")

Likumdošana pesticīdu
jomā

PVD

ZM

ZM

Jana Meistere

Pārtikas drošības, dzīvnieku Tālr: 67620922,
veselības un vides zinātniskā e-pasts: jana.meistere@bior.gov.lv.
institūta
„BIOR”
Ķīmiski
tehnoloģiskās daļas vadītāja

Edgars Riekstiņš

Veterinārā
un
pārtikas Tālr: 67027354,
departamenta
Pārtikas e-pasts: edgars.riekstins@zm.gov.lv
nekaitīguma nodaļas vecākais
referents

PVD

Regīna Čūdere

Valsts
augu
aizsardzības Tālr: 67185481,
dienesta Augu aizsardzības e-pasts: regina.cudere@vaad.gov.lv
departamenta
Augu
aizsardzības
līdzekļu
reģistrācijas daļas vadītāja

PVD

Aija Tora

Veterinārā
un
pārtikas Tālr: 67027620,
departamenta
Dzīvnieku e-pasts: aija.tora@zm.gov.lv
veselības un veterināro zāļu
nodaļas vecākā referente

Aivars Rolšteins

Pārtikas un veterinārā dienesta Tālr: 67095268,
Dzīvnieku izcelsmes produktu e-pasts: aivars.rolsteins@pvd.gov.lv
ražošanas uzraudzības daļas
vecākais eksperts

Edgars Riekstiņš

Veterinārā
un
pārtikas Tālr: 67027354,
departamenta
Pārtikas e-pasts: edgars.riekstins@zm.gov.lv
nekaitīguma nodaļas vecākais
referents

Vadims
Bartkevičs

Pārtikas drošības, dzīvnieku Tālr: 67620624,
veselības un vides zinātniskā e-pasts: vadims.bartkevics@bior.gov..lv
institūta „BIOR” Pārtikas un
vides
izmeklējumu
laboratorijas vadītājs

ZM

BIOR

VAAD

Kristīne Lifānova Valsts
augu
aizsardzības Tālr: 67027098,
dienesta direktore
e-pasts: kristine.lifanova@vaad.gov.lv
Agita Pence

Valsts
augu
aizsardzības Tālr: 67550926,
dienesta
Augu
karantīnas e-pasts: agita.pence@vaad.gov.lv
departamenta
direktora
vietniece

a) dzeramais ūdens

ZM

VM

Edgars Riekstiņš

Veterinārā
un
pārtikas Tālr: 67027354,
departamenta
Pārtikas e-pasts: edgars.riekstins@zm.gov.lv
nekaitīguma nodaļas vecākais
referents

a) ĢMO

ZM

VARAM

Juris Zinārs

Veterinārā
un
pārtikas Tālr: 26302615,
departamenta Biotehnoloģijas e-pasts: juris.zinars@zm.gov.lv
un kvalitātes nodaļas vadītājs

EK envir ĢMO izplatīšana vidē

ZM

VARAM

b) līdzāspastāvēšanas
jautājumi

Gints Lanka

Lauksaimniecības departamenta Tālr: 67027461,
Augkopības nodaļas vadītājas e-pasts: gints.lanka@zm.gov.lv
vietnieks

Edīte Kubliņa

Zivsaimniecības departamenta Tālr: 26140894,
Zivsaimniecības
atbalsta e-pasts: edite.kublina@zm.gov.lv
nodaļas vadītāja

EK mare Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības
fonda komiteja

ZM

EK mare Zivsaimniecības un akvakultūras
komiteja

ZM

VARAM

Jānis Lagūns

Zivsaimniecības departamenta
Zivsaimniecibas stratēģijas
nodaļas vadītājs

Tālr: 20228673
e-pasts: janis.laguns@zm.gov.lv

EK mare Zivsaimniecības un akvakultūras
ekspertu darba grupa

ZM

VARAM

Santa Jansone

Zivsaimniecības departamenta
Zivsaimniecibas stratēģijas
nodaļas vadītāja vietniece

Tālr: 67027533,
e-pasts: santa.jansone@zm.gov.lv

EK mare Zivsaimniecības kontroles ekspertu
darba grupa

ZM

VARAM/VID

Olga Adamenko

Zivsaimniecības departamenta
Zivsaimniecibas stratēģijas
nodaļas vecākā referente

Tālr: 67095042,
e-pasts: olga.adamenko@zm.gov.lv

Lauku attīstības komiteja

ZM

LAD

Aiva Zvirbule

Lauku attīstības atbalsta
departamenta Lauku attīstības
fondu atbalsta nodaļas
vadītājas vietniece

Tālr: 67027674,
e-pasts: aiva.zvirbule@zm.gov.lv

Indulis Āboliņš

Lauku
atbalsta
direktora vietnieks

EK

dienesta Tālr: 67027198,
e-pasts: indulis.abolins@lad.gov.lv

EK

Pārtikas drošības statistikas darba
grupa

PVD

Ernests Zavadskis Pārtikas un veterinārā dienesta Tālr: 67084622,
Pārtikas
uzraudzības e-pasts: ernests.zavadskis@pvd.gov.lv
departamenta direktors

EK

Ekspertu darba grupas sanāksme
par apmācībām par drošu pārtiku

PVD/VAAD

Gundega Pumpure Pārtikas un veterinārā dienesta, Tālr: 63713945,
Personāla
vadības
daļas e-pasts: gundega.pumpure@pvd.gov.lv
mācību administratore
Dace Upeniece

Valsts augu aizsardzības
dienesta Stratēģijas un
metodoloģijas
departamentaPersonāla daļas
vadītāja

Liene Ansone

Veterinārā
un
pārtikas Tālr: 67027245,
departamenta
Dzīvnieku e-pasts: liene.ansone@zm.gov.lv
tirdzniecības, labturības un
barības nodaļas vadītāja

Agija Mediņa

Veterinārā
un
pārtikas Tālr: 67027297,
departamenta
Dzīvnieku e-pasts: agija.medina@zm.gov.lv
tirdzniecības, labturības un
barības
nodaļas
vecākā
referente

Inta Krauja

Veterinārā
un
pārtikas Tālr: 67027099,
departamenta
Dzīvnieku e-pasts: inta.krauja@zm.gov.lv
veselības un veterināro zāļu
nodaļas vecākā referente

Zanda Auce

Pārtikas un veterinārā dienesta Tālr: 67084618,
Veterināro zāļu reģistrācijas e-pasts: zanda.auce@pvd.gov.lv
daļas vadītāja

PVD

Zanda Auce

Pārtikas un veterinārā dienesta Tālr: 67084618,
Veterināro zāļu reģistrācijas e-pasts: zanda.auce@pvd.gov.lv
daļas vadītāja

PVD

Māris Balodis

Pārtikas un veterinārā dienesta Tālr: 67095230,
ģenerāldirektors
e-pasts: maris.balodis@pvd.gov.lv

EK envir Nacionālo kontaktpunktu
sanāksme par Eiropas Parlamenta
un Padomes 2010.gada
22.septembra direktīvas
Nr.2010/63/ES „Par zinātniskiem
mērķiem izmantojamo dzīvnieku
aizsardzību”, ieviešanu.

ZM

EK sante Veterināro zāļu pastāvīgā
komiteja Veterinārās farmācijas
komiteja

ZM

EK sante

EK

Paziņojuma iesnieguma
iesniedzējam (Notice to
Applicants) darba grupa
Nacionālā daudzgadu kontroles
plāna un gada atskaites ziņojumu
darba grupa (Reg. 882/2004)

Tālr: 67027206,
e-pasts: dace.upeniece@vaad.gov.lv

Gunta Neretniece Pārtikas un veterinārā dienesta Tālr: 67095269,
Ārējo attiecību un starptautisko e-pasts: gunta.neretniece@pvd.gov.lv
projektu daļas vadītāja
Ernests Zavadskis Pārtikas un veterinārā dienesta Tālr: 67084622,
Pārtikas departamenta direktors e-pasts: ernests.zavadskis@pvd.gov.lv

EK

Nacionālās Audita sistēmas (regula
882/2004, pants 4(6)) darba grupa Veselības un pārtikas jomas
revīzijas un analīzes direktorāts F)

PVD

Iveta Poiša

Pārtikas un veterinārā dienesta Tālr: 67027524,
iekšējā auditore
e-pasts: iveta.poisa@pvd.go.lv

EK

Nacionālo kontaktpunktu darba
grupas sanāksmes par dzīvnieku
aizsardzību pārvadāšanas laikā
(Regula 1/2005)

PVD

Tatjana Pastare

Pārtikas un veterinārā dienesta Tālr: 67084625,
Veterinārās uzraudzības
e-pasts: tatjana.pastare@pvd.gov.lv
departamenta Novietņu
uzraudzības daļas vecākā
eksperte

EK

Nacionālo kontaktpunktu darba
grupas sanāksmes par pārtikas
krāpniecības jautājumiem (Regula
882/2004, 35 pants)

PVD

Ernests Zavadskis Pārtikas un veterinārā dienesta Tālr: 67084622,
Pārtikas departamenta direktors e-pasts: ernests.zavadskis@pvd.gov.lv

Dmitrijs Belouss Pārtikas un veterinārā dienesta Tālr: 67084613,
Informācijas analīzes un ātrās e-pasts: dmitrijs.belouss@pvd.gov.lv
reaģēšanas daļas vecākais
inspektors
EK sante Importa veterināro kontroļu
likumdošanas darba grupa.

PVD

Iveta Zemniece

Pārtikas un veterinārā dienesta Tālr.: 67027505,
Robežkontroles departamenta e-pasts: iveta.zemniece@pvd.gov.lv
direktora vietniece veterinārās
robežkontroles jomā.

